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INTRODUÇÃO 

Em 1891, o Dr. Luis Carranza, Presidente da Sociedade Geográfica de Lima, enviou 

um artigo ao Boletim daquela Sociedade, chamando a atenção para o seguinte fato: os 

marinheiros do Porto de Paita, que freqüentemente navegam ao longo da costa oeste da 

América do Sul em pequenas naus, costumam denominar de El Niño (o menino Jesus) uma 

contracorrente (de norte para sul) que surgia em alguns anos, logo após o Natal. Esta 

contracorrente ao longo da costa peruana era notada em diversas ocasiões pelos 

pescadores locais e estava associada a fortes chuvas que transformavam o deserto local 

em esplendorosos jardins, possibilitando a prática da agricultura, então chamados de años 

de abundância, (FUNCEME, 2004). 

Fenômenos semelhantes já haviam sido relatados pelo conquistador espanhol 

Francisco Pizarro, por volta de 1525. Em 1877, Gilbert Walker tentou associar aquele 

fenômeno oceânico local com outros parâmetros atmosféricos de escala global, entretanto 

uma explicação mais clara e correta do mecanismo só veio aparecer em 1969, graças a J. 

Bjerknes. Hoje, sabe-se que o El Niño caracteriza-se por um aquecimento anormal das 

águas do Pacífico tropical centro-leste. Este aquecimento interfere na circulação atmosférica 

de grande escala e, conseqüentemente, provoca mudanças nas condições climáticas de 

várias regiões continentais ao redor do planeta, devido a grande quantidade de energia 

envolvida neste processo (FUNCEME, 2004). 

Grandes secas na Índia, no Nordeste do Brasil, na Austrália, Indonésia e África são 

decorrentes do fenômeno, assim como algumas enchentes no Sul e Sudeste do Brasil, no 

Peru, Equador e no meio oeste dos Estados Unidos. Em algumas áreas, observam-se 

temperaturas mais elevadas que o normal (como é o caso das regiões central e sudeste do 

Brasil, durante sua estação de inverno), enquanto em outras ocorrem frio e neve em 

excesso. Portanto, as anomalias climáticas associadas ao fenômeno El Niño são 

desastrosas e provocam sérios prejuízos sócio-econômicos e ambientais. 
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O El Niño ocorrido em 1982-83, o mais forte deste século, deixou um saldo (baseado 

só em dados que se têm registro) de mais de 30 mil desabrigados, 2.000 mortes pela fome 

ou enchentes, mais um prejuízo econômico que ultrapassa US$ 8 bilhões. 

Existem ainda algumas evidências de que o El Niño modifica a circulação das águas 

frias do fundo do Oceano Pacífico, fazendo com que diminua a quantidade de nutrientes que 

naturalmente existe em abundância nas proximidades do Peru e Equador. Em decorrência 

deste fato, há quebra na produção pesqueira daqueles países e uma interferência na fauna 

das Ilhas Galápagos. Alguns cientistas já relacionaram, inclusive a influência do El Niño no 

favorecimento da propagação de epidemias ou surtos de algumas doenças como o cólera, a 

dengue, a malária, etc. 

O fenômeno El Niño é cíclico, mas não possui um período regular, reaparecendo no 

intervalo de 3 a 5 anos. Segundo alguns trabalhos baseados em análises de produção 

pesqueira e de dejetos de pássaros das Ilhas Galápagos, pôde-se inferir a ocorrência do 

fenômeno (pelo menos) há 500 anos. 

Como se trata de um fenômeno de ajuste dinâmico entre o oceano e a atmosfera, o mesmo 

não deve ser encarado como catástrofe enviada pelos deuses ou ainda mais uma daquelas 

desavenças de final do milênio. 

Os governos dos países desenvolvidos, há mais de 10 anos, vêm incentivando os 

meteorologistas e oceanógrafos a buscarem um melhor entendimento das interações entre 

as variáveis oceânicas e atmosféricas do planeta, monitorá-las e ainda, desenvolver 

modelos prognósticos de confiabilidade, cujos resultados possam ser aplicados pelos 

tomadores de decisão de vários segmentos da sociedade (no intuito de tentar minimizar os 

impactos causados pelo fenômeno). 

O clima da América do Sul apresenta variabilidade interanual, a qual pode ser 

observada pelas diferenças no escoamento do vento, nebulosidade, precipitação pluvial e 

comportamento dos sub-sistemas sinóticos. Um dos fatores de grande escala que são 

responsáveis pela variabilidade climática é a ocorrência do episódio El-Niño Oscilação Sul 

(ENOS). A América do Sul é influenciada pelo ENOS direta e indiretamente, através da 

variação da circulação atmosférica (KOUSKY, 1984). 

A localização de 92% do território brasileiro na zona intertropical e as baixas altitudes 

do relevo explicam a predominância de climas quentes, com médias de temperaturas 

superiores a 20ºC. Os tipos de clima presentes no Brasil são: equatorial, tropical, tropical de 

altitude, tropical atlântico, semi-árido e sub-tropical. Extensas áreas do planalto central das 

regiões nordeste e sudeste são dominadas pelo clima tropical. Nelas o verão é quente e 

úmido e o inverno é frio e seco. As temperaturas médias excedem a 20ºC, com amplitude 
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térmica anual de até 7ºC. As chuvas variam de 1000 a 1500mm/ano. O tropical de altitude 

predomina nas partes altas do Planalto Atlântico do Sudeste, estendendo-se pelo norte do 

Paraná e sul do Mato Grosso do Sul. 

O objetivo deste trabalho foi analisar a variabilidade da precipitação pluvial no 

município de Ribeirão Preto, em diferentes escalas, desde a diária até a interanual (eventos 

El Niño e La Niña). 

CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

O município de Ribeirão Preto está localizado no nordeste paulista, sendo sua região 

central localizada a uma altitude de 544,8m (média de 518m) com latitude 21º 10' 42” e 

longitude 47º 48' 24”. Possui uma área territorial de 651Km2, apresentando um relevo não 

muito acidentado, com pequenos declives em terrenos argilosos e ondulações naturais. Sua 

região hidrográfica é formada pelas, bacias dos rios Mogi-Guaçú e Pardo, estando sua 

maior parte situada na bacia do Rio Pardo. 

O clima da cidade é Tropical com verão chuvoso e inverno seco, com temperaturas 

médias de 19ºC no inverno e 25ºC no verão, tendo precipitação pluviométrica média de 

1426,80 mm de chuvas anuais, com umidade relativa do ar a 71%. 

A região de Ribeirão Preto é uma das mais ricas do Estado de São Paulo 

apresentando elevado padrão de vida (renda, consumo, longevidade). Além disso, possui 

bons indicadores sociais (saúde, educação e saneamento), localização privilegiada, próxima 

a importantes centros consumidores, e acesso facilitado devido à boa qualidade da infra-

estrutura de transportes e comunicação. 

Os excelentes indicadores econômicos e sociais do município ancoram-se em uma 

estrutura econômica forte e diversificada tanto no município como na região. Em primeiro 

lugar deve-se destacar o desempenho da agricultura. A qualidade dos solos (uma grande 

mancha de terra roxa) e do clima, fazem com que esta seja uma das principais regiões 

agrícolas do Estado de São Paulo e do país, caracterizando-se por uma grande produção e 

por elevados níveis de rendimento das culturas, com destaque para a cana de açúcar, a 

laranja, a soja, o amendoim, a fruticultura em geral, entre outras. 

Em relação à indústria deve-se destacar, em primeiro lugar, a força da agroindústria, 

que está muito relacionada ao desempenho do setor primário. A região é a maior produtora 

mundial de açúcar e álcool. As usinas representam uma das principais atividades 

econômicas da região. São 21 usinas que empregam em torno de 8.000 empregados. Isso 

acaba estimulando o desenvolvimento de outros setores, como por exemplo, o de máquinas 

agrícolas e equipamentos para usinas. Além das usinas, faz-se presente na região, várias 

indústrias de suco de laranja, beneficiadoras de café, soja, amendoim, etc.; indústrias 
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alimentícias, indústrias de ração, fertilizantes, entre outras. Ou seja, existe um amplo 

complexo agro-industrial na região. 

Além da agroindústria percebe-se na região a presença de outros setores industriais 

relevantes: o de equipamentos médicos - odontológicos e farmacêuticos em Ribeirão Preto, 

o setor calçadista em Franca, o setor metal-mecânico em Sertãozinho, Matão, Araraquara e 

São Carlos; entre outros. 

Percebe-se, portanto, que Ribeirão Preto é o centro de uma região privilegiada em 

termos econômicos. O dinamismo econômico do município colabora com o desempenho 

econômico da região e é por este influenciado, ampliando as chances de sucesso dos 

negócios aqui instalados e a qualidade de vida dos que aqui residem e como um dos 

principais pólos de geração de tecnologia e mão de obra qualificada do país. 

MATERIAL E MÉTODO 

Utilizou-se dados diários de precipitação pluvial, no período de 1941 a 2000. Os 

dados foram obtidos junto à Secretaria Estadual de Energia e Recursos Hídricos do Estado 

de São Paulo. Com base nesses dados foram analisados, para cada mês, o percentual 

entre os dias com ocorrência de precipitação pluvial em relação ao total de dias analisados, 

sendo feito também uma classificação da intensidade da precipitação pluvial, de acordo com 

a Tabela 1, que classificou as chuvas entre muito fraca e muito forte, conforme cada 

intervalo de classificação. Também foi calculado o percentual de freqüência para cada 

intervalo. Outro cálculo realizado foi o da anomalia )( XX −  para alguns anos normais, com 

ocorrência de eventos El Niño e com ocorrência de eventos La Niña. 

Tabela 1 – Classificação da Intensidade de precipitação pluvial de acordo com o intervalo de 

classe. 

Intervalo de precipitação (mm) Classificação da intensidade de precipitação 
[1 ; 5 ) Muito fraca 

[05 ; 10) Fraca 
[ 10; 15) Moderadamente fraca 
[15 : 20) Moderada 
[20 ; 25) Moderadamente forte 
[25 : 30) Forte 
≥30 Muito forte 

 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Analisando-se a Tabela 2, obteve-se o percentual dos dias nos quais ocorreram 

precipitações pluviais, podendo-se observar que os meses de janeiro fevereiro e dezembro 

apresentaram maiores percentuais, dentro do período analisado. Deve-se ressaltar que para 

a construção da Tabela 1 foram analisados somente valores acima de 1mm de precipitação 
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pluvial; os valores abaixo de 1mm foram desprezados, considerando-os como possíveis 

erros instrumentais. Pode-se observar ainda, na mesma tabela que os menores percentuais 

de precipitação encontram-se nos meses de junho, julho e agosto. 

Tabela 2 – Percentual de dias com precipitação pluvial em relação ao total de dias 

analisados, dentro do período de estudo.  

Meses Total de dias estudados Dias com precipitação >1mm Percentual(%) 
Janeiro 1829 927 50.7 
Fevereiro 1737 1033 59.5 
Março 1860 697 37.5 
Abril 1800 326 18.1 
Maio 1860 233 12.5 
Junho 1800 143 7.9 
Julho 1891 199 10.5 
Agosto 1891 133 7.0 
Setembro 1830 272 14.9 
Outubro 1891 544 28.8 
Novembro 1830 662 36.2 
Dezembro 1860 933 50.2 

 

Com base na Tabela 1 (classificação da intensidade de precipitação pluvial, de 

acordo com o intervalo de classe) pode-se observar que intervalo de classe de 1 a 5mm, 

continuou apresentando maiores percentuais nos meses de janeiro, fevereiro e dezembro, 

tendo ainda o mês de março com 13.8%, dentro desse intervalo. De acordo com a Tabela 3 

pode-se observar que os maiores percentuais de chuva estão entre 1 e 10mm para os 

meses de janeiro, fevereiro e dezembro. Embora precipitações superiores a 30mm também 

apresentem valores superiores, nos meses supra citados, os percentuais desses meses 

reduzem-se a praticamente a metade dos percentuais anteriormente analisados: janeiro 

(7.6%), fevereiro (6.7%) e dezembro (8.6%). Pare este mesmo intervalo, ou seja, 

precipitação pluvial acima de 30mm, os meses de junho (0.4%), julho (0.4%) e agosto 

(0.2%) apresentam os menores percentuais. Desta forma pode-se observar que o maior 

percentual de precipitação no município está classificado com intensidade “muito fraca” e 

“fraca” e principalmente nos meses de janeiro, fevereiro e março. As chuvas consideradas 

“forte” e “muito forte” não ultrapassam a 11% em janeiro, 9% em fevereiro e 11% em 

dezembro. 

Tabela 3 – Percentual correspondente aos intervalos de classe de precipitação pluvial em 

relação ao total de dias, com precipitação pluvial para cada um dos meses analisados.  

Intervalo 
(mm) 

Jan. 
(%) 

Fev. 
(%) 

Mar. 
(%) 

Abr. 
(%) 

Mai. 
(%) 

Jun. 
(%) 

Jul. 
(%) 

Ago. 
(%) 

Set. 
(%) 

Out. 
(%) 

Nov. 
(%) 

Dez. 
(%) 

[ 1 ; 5 )  14.9 13.5 13.8 6.8 5.1 2.9 2.5 3.3 5.7 9.6 11.4 14.4
[ 5 ; 10) 11.0 9.6 7.5 4.1 2.9 1.8 1.2 1.6 3.4 5.3  7.8 11.4
[ 10; 15) 5.7 6.3 4.5 2.1 1.5 1.1 0.9 0.8 2.2 4.3 5.0 5.9
[ 15 : 20) 5.0 4.2 3.5 1.6 0.8 0.7 0.5 0.6 1.2 2.7 3.4 4.4
[ 20 ; 25) 3.8 3.5 2.9 1.3 0.7 0.6 0.2 0.3 0.5 1.8 2.2 3.5
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[ 25 : 30) 2.7 2.2 1.5 0.6 0.6 0.4 0.3 0.2 0.6 1.4 1.4 2.0
≥30 7.6 6.7 3.8 1.7 1.0 0.4 0.4 0.2 1.2 3.7 5.0 8.6

 

Tabela 4 – Listas de eventos El Niño e La Niña, a partir de 1950 (definidos com base na 

Temperatura da Superfície do Mar, no Oceano Pacífico Equatorial), na região definida como 

Niño 3.4, com temperaturas lineares a +0,4ºC e –0,4ºC.  

Eventos El Niño  Duração Eventos La Niña Duração 
08/51 a 02/52 7 02/50 a 02/51 12 
03/53 a 11/53 9 06/54 a 03/56 22 
04/57 a 01/58 15 05/56 a 11/56 7 
06/63 a 02/64 9 05 /64 a 01/65 9 
05/65 a 06/66 14 07/70 a 01/72 19 
09/68 a 03/70 19 06/73 a 06/74 13 
04/72 a 03/73 12 09/74 a 04/76  20 
08/76 a 03/77 8 09/84 a 06/85 10 
07/77 a 01/78 7 05/88 a 06/89 14 
10/79 a 04/80 7 09/95 a 03/96 7 
04/82 a 07/83 16   
08/86 a 02/88 19   
03/91 a 07/92 17   
02/93 a 09/93 8   
06/94 a 03/95 10   

Fonte: TRENBERTH, Kevin E. The Definition of El Niño. Bulletin of the 
American Meteorological Society V.78, N.12, p. 2771-2777, 1997. 
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Figura 1 – Precipitação pluvial média mensal, do município de Ribeirão Preto, para o 

período 1941-1970 e período 1971 – 2000. 

Pode-se observar na Figura 1 que, a precipitação pluvial média climatológica mensal, 

foi calculada para dois períodos de 30 anos distintos, apresentando duas ondas anuais bem 

marcadas, característica de climas tropicais, com maiores valores de precipitação nos 

meses: janeiro, fevereiro, março, outubro, novembro e dezembro. Os meses abril, maio, 

junho, julho, agosto e setembro são aqueles com menores valores de precipitação pluvial. 

Deve-se destacar que os meses julho e agosto são os que apresentam as menores 

precipitações pluviais para o município. 
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O período 1971 - 2000 apresenta-se com precipitação pluvial mais marcada que o 

período anterior (1941 – 1970). O período seco apresentou-se mais úmido dentro dos 30 

anos do segundo período analisado, embora não sendo significativamente marcado em 

relação ao período anterior. 

O final do ano 1968 foi classificado por Trenberth como ano de El Niño (Tabela 4), 

podendo-se observar anomalia negativa da precipitação pluvial de acordo com a Figura 2. 

Desta forma pode-se notar que o ano 1968 não apresentou significativa precipitação pluvial 

ao longo dos seus meses e tão pouco foi afetado pelo evento El Niño nos seus últimos três 

meses. 

De acordo com a classificação da Tabela 4, o ano 1971 correspondeu ao fenômeno 

La Niña. Como é sabido, os eventos La Niña diminuem a precipitação pluvial, nas regiões 

Sul e Sudeste do Brasil (anomalias negativas da precipitação pluvial nessas regiões). De 

acordo com a Figura 3, pode-se observar um ano com marcadas anomalias negativas ao 

longo dos seus meses, principalmente em janeiro e fevereiro. 

De acordo com a Tabela 4, o ano 1975 está dentro de um evento La Niña que durou 

20 meses, segundo Trenberth. Pode-se observar que as anomalias de precipitação pluvial 

desse ano só apresentam um valor significativamente positivo em novembro, com valor 

superior a 200mm (valor acima da média climatológica do município), Figura 4. 

Nas Figuras 5 e 6 são apresentados os anos de anomalias 1982 e 1983. Segundo 

Trenberth, foram 16 meses de evento El Niño, Tabela 4. Observa-se principalmente que as 

anomalias do ano 1983 forma significativamente positivas ao longo de todo esse ano, 

mostrando que esse evento foi muito marcado, para o município analisado. Na Figura 7, 

tem-se a anomalia do ano 1985, com valores de anomalias negativas de precipitação pluvial 

ao longo de todo ano, exceto em janeiro. Outra observação importante é que as duas 

maiores anomalias negativas encontradas dentro dos anos analisados estão presentes em 

1985.  
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 Figuras 2 e 3 – Anomalias da precipitação pluvial dos anos 1968 e 1971 

  
Figuras 4 e 5 – Anomalias da precipitação pluvial dos anos 1975 e 1982. 

  
Figuras 6 e 7 – Anomalias da precipitação pluvial dos anos 1983 e 1985. 
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Anomalias (1982)
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Anomalias(1997)
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Figuras 8 e 9 – Anomalias da precipitação pluvial dos anos 1997 e 1998. 

Por fim foram analisadas as anomalias de precipitação pluvial dos anos 1997 (Figura 

8) e 1998 (Figura 9). Pode-se observar que, embora classificados como ano de evento El 

Niño, os valores dessas anomalias não se apresentaram intensas para o município 

analisado. 

Comparativamente, observando-se as Tabelas 5 e 6, pode-se notar que as 

estatísticas descritivas realizadas para dois períodos distintos, na série de precipitação 

pluvial, para o município de Ribeirão Preto. À partir da média para cada mês, analisando-se 

os dois períodos (1941 – 1970 e 1971 – 2000) pode-se inferir que o segundo período é mais 

úmido que o anterior apresentado, por exemplo, valores bem marcados em dezembro, 

235.4mm para o primeiro período e 280.5mm para o segundo período, com uma diferença 

superior a 40mm de precipitação pluvial. O mês de agosto, o mais seco durante o ano, 

apresentou precipitação pluvial de 17mm, aproximadamente, no período de 1941 – 1970, e 

25mm, aproximadamente, no segundo período. Embora essa diferença não seja 

significativa, pode-se observar uma anomalia de 9mm entre os dois períodos. Com base nas 

referidas tabelas a variabilidade pode ser observada através da dispersão embora não se 

possa precisar nenhuma diferença marcante de um período em relação ao outro. Os dois 

períodos são considerados heterogêneos, pois o coeficiente de variação apresentou valores 

superiores a 100% entre maio e agosto nos dois períodos analisados. 

Tabela 5 – Estatística descritiva, do período 1941-1970, para o município de Ribeirão Preto.  

Meses Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Média 268.7 197.3 153.6 51.7 36.0 26.6 18.5 16.9 43.1 136.7 158.3 235.4

Mediana 254.3 209.4 140.5 46.3 19.4 18.4 4.4 4.5 31.3 127.1 150.3 219.6
σ  111.9 66.3 71.5 33.6 45.5 25.9 27.5 22.8 47.6 60.4 69.2 106.0

Máxima 486.7 345.6 340.3 136.7 193.4 87.5 94.6 82.6 222.4 278.4 362.0 525.2

Mínima 87.7 56.4 48.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 45.5 34.0 60.2 

CV 0.42 0.34 0.47 0.65 1.26 0.97 1.49 1.35 1.10 0.44 0.44 0.45 
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Tabela 6 - Estatística descritiva, do período 1971-2000, para o município de Ribeirão Preto. 

Meses Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Média 256.3 225.3 155.5 84.8 57.3 31.2 24.0 24.6 63.3 117.9 172.0 280.5 

Mediana 247.7 217.0 157.7 68.1 49.4 20.8 11.8 4.9 53.9 107.0 157.4 262.2 

σ  103.3 128.2 73.9 57.5 42.3 38.9 30.1 33.0 55.9 60.3 79.0 87.4 

máxima 455.7 500.9 359.6 205.1 166.5 165.3 121.0 121.3 247.4 230.7 382.8 456.4 

mínima 105.9 41.0 32.4 0.2 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 30.8 46.3 139.1 

CV 0.40 0.57 0.48 0.68 0.74 1.25 1.25 1.34 0.88 0.51 0.46 0.31 
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Figura 10 – Climograma do município de Ribeirão Preto. 

 A precipitação pluvial desse município apresenta uma onda anual, com máximos no 

verão (260mm aproximadamente, nos meses de janeiro e dezembro e abaixo de 50mm nos 

meses de julho e agosto) e mínimo no inverno. Já a temperatura oscila entre 25ºC nos 

meses de janeiro e dezembro e, aproximadamente, 20ºC em junho e julho. 

CONCLUSÕES 

A precipitação pluvial do município de Ribeirão Preto apresenta variabilidade pluvial, 

com valores máximos nos meses de janeiro, fevereiro e dezembro e valores mínimos nos 

meses junho, julho e agosto. 

Com relação às análises diárias, pode-se observar que as precipitações pluviais 

estão denotadamente marcadas como fracas e muito fracas, de acordo com as intensidades 

de precipitação analisadas. 

A variabilidade interanual da precipitação pluvial mostra que, embora ocorra 

dispersão de ano para ano, os eventos El Niño e La Niña, explicam a precipitação pluvial na 

área de estudo. 
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Embora não significativa, o período 1971 – 2000, no município de Ribeirão Preto 

apresenta-se mais úmido que o trinta anos anteriores analisados neste trabalho. 
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