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Resumo: O presente trabalho tem por objetivo desenvolver um estudo sobre a variabilidade 
das precipitações na cidade de Erechim (RS) no período de 1999-2011 e sua relação com o 
fenômeno El Niño-Oscilação Sul (ENOS). Para tanto, foram analisados os totais mensais de 
precipitação disponibilizados pela FEPAGRO/INMET do período de 1999-2011 os quais foram 
agrupados em trimestres janeiro-fevereiro-março (JFM); abril-maio-junho (AMJ); julho-agosto-
setembro (JAS); outubro-novembro-dezembro (OND). Os valores trimestrais foram 
normalizados (valor do trimestre – média da série/média da série) para se identificar o 
comportamento anômalo em relação a sua climatologia, os quais foram verificados pelo desvio 
padrão da série. Sobre a associação dos dados à componente positiva do fenômeno ENOS, 
destacam-se os trimestres OND dos anos de 2002, 2003, classificados como anos de El Niño 
moderado. Já no ano de 2009 as precipitações mostraram-se elevadas nos trimestres JAS e 
OND, muito embora esse ano tenha sido classificado como El Niño fraco. Sobre a relação das 
menores precipitações trimestrais com o fenômeno La Niña, mesmo tendo se verificado baixas 
precipitações nos trimestres de JFM de 2002, JAS de 2003 e 2008 e, AMJ de 2006 e 2009, não 
houve uma boa correspondência com a componente negativa do ENOS. Dessa forma, 
observou-se na série estudada, que houve maior correspondência das precipitações 
trimestrais de Erechim (1999-2011) com a componente positiva do fenômeno ENOS.  
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INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos os estudos ligados à climatologia tem recebido atenção especial por 

universidades e centros de pesquisas graças a influência que exerce sobre as atividades sociais 

e econômicas. Compreender a dinâmica atmosférica, sobretudo a de um de seus elementos 

mais significativos, como as precipitações, tem se tornado pauta constante na busca do 

conhecimento. 

Considerando a classificação climática proposta por Köppen (TORRES, 2008), pode-se 

considerar que haja certa uniformidade no comportamento das precipitações no norte do 

estado do Rio Grande do Sul no decorrer do ano. Proposta por Köppen esta região possui um 

clima do tipo Cfa – subtropical, sem estação seca e verão quente com a temperatura do mês 

mais quente com média superior a 22 °C. Entretanto, em anos com ocorrência do fenômeno El 
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Niño Oscilação Sul (ENOS), o comportamento das precipitações pode oscilar perante a Normal 

Climatológica nos meses de maior atuação desse fenômeno. 

Analisando o comportamento do fenômeno ENOS verifica-se que há participação no 

comportamento das precipitações do Rio Grande do Sul influenciando na sua intensidade e 

periodicidade dos sistemas frontais. Nesses anos, ocorrem períodos com excesso (fase 

positiva) ou escassez (fase negativa) temporária de água trazendo problemas para o 

abastecimento da população e para a agricultura regional. 

Muitos estudos foram desenvolvidos sobre os agentes responsáveis pelo fenômeno do Oceano 

Pacífico, para tanto seus efeitos são bem conhecidos, principalmente sobre a agricultura dessa 

região. As variações pluviométricas influenciam na produção, sendo que em períodos com 

maior incidência de umidade (El Niño) as safras são maiores, e nos períodos de menor 

umidade como nos anos secos (La Niña), ocorrem as grandes perdas na lavoura. 

Portanto, devido a essas variações de comportamento, o presente estudo tem por objetivo 

analisar a influência do fenômeno ENOS com base no comportamento trimestral das 

precipitações em Erechim (RS) no período de 1999-2011. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

Erechim está localizada na porção norte do estado do Rio Grande do Sul – Brasil, junto à região 

do Alto Uruguai, com altitudes que variam em torno de 700 metros, apresenta temperatura 

média anual de 17,1 °C e as normais de precipitação mensais variam de 100 a 200 mm (PIRAN, 

1982). 

 

Figura 1. Mapa da localização geográfica dos municípios de Erechim e Erebango. 



No presente trabalho foram utilizados dados pluviométricos mensais disponibilizados pela 

Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária (FEPAGRO) e do Instituto Nacional de 

Meteorologia (INMET) das estações meteorológicas dos municípios de Erechim (Figura 1). 

Dada a existência de falhas em alguns meses optou-se por utilizar informações do posto 

pluviométrico do município de Erebango disponibilizados pela Agência Nacional de Águas 

(ANA) por meio de sua plataforma digital hidroweb (http://hidroweb.ana.gov.br). As falhas nos 

dados disponibilizados pela FEPAGRO/INMET foram preenchidos por meio da adoção da 

técnica de regressão linear (do tipo y = αx - β) proposta no trabalho de Oliveira et al. (2010).  

Após o preenchimento das falhas, os dados mensais do período de 1999 a 2011 foram 

organizados em planilha eletrônica (Excel) e assim agrupados em trimestres: Janeiro-Fevereiro-

Março (JFM); Abril-Maio-Junho (AMJ); Julho-Agosto-Setembro (JAS); Outubro-Novembro-

Dezembro (OND), para análise sazonal. Após a organização dos dados os valores trimestrais 

foram normalizados de acordo com a proposta de Reboita et al., (2002), (Equação 1) e, 

posteriormente, aplicado o desvio padrão da série para se identificar os possíveis 

comportamentos trimestrais anômalos. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A correlação de dados entre da estação meteorológica de Erechim e do posto pluviométrico de 

Erebango demonstraram elevados coeficientes de determinação (R²=0,98) e de correlação 

(r=0,99). Os resultados demonstram que, estatisticamente, os dados são semelhantes (Figura 

2). 

http://hidroweb.ana.gov.br/


 

Figura 2. Correlação de dados entre a estação meteorológica de Erechim e o posto 
pluviométrico de Erebango. 
 

Com base na equação de regressão linear os dados faltantes na série de dados de Erechim 

foram preenchidos para posterior análise. 

Visando identificar os possíveis desvios em relação ao comportamento normal da série, os 

dados pluviométricos mensais foram agrupados em trimestres e após, aplicado o desvio 

padrão da série (Figura 3). 

 

 

Figura 3. Série de dados pluviométricos trimestrais de Erechim normalizados e o desvio padrão 
da série. 
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Sobre a influência da fase positiva do fenômeno ENOS é possível observar no gráfico que os 

trimestres OND dos anos de 2002, 2003, 2008 e 2009 demonstraram valores acima do limite 

superior do desvio padrão da série.  Segundo informações do site do CPTEC/INPE apenas os 

anos de 2002 e 2009 foram considerados sob ação da componente positiva do fenômeno 

ENOS.  

Já o trimestre AMJ de 2005 também apresentou valores acima do limite superior do desvio 

padrão da série. Segundo informações do CPTEC/INPE o ano de 2005 foi considerado um ano 

de El Niño fraco.  

O trimestre JAS de 2009 também apresentou valores superiores ao desvio padrão. Entretanto, 

tal trimestre não se configura como sob ação direta da componente positiva do fenômeno 

ENOS, muito embora o CPTEC/INPE aponte a transição 2009-2010 tenha estado sob ação de 

sua componente positiva. Já os trimestre JFM e JAS de 2011 embora tenham demonstrado 

valores acima do desvio padrão não estiveram sob ação do fenômeno El Niño. 

Em relação ao comportamento da componente negativa (La Niña), o trimestre JFM de 2002 

apresentou valores abaixo do desvio padrão da série. Informações do CPTEC/INPE não 

apontam tal período como sob ação da componente negativa.  

Já sobre os baixos valores de precipitação nos trimestres JAS de 2003 e 2008, apenas o último 

(2008) esteve sob ação do fenômeno La Niña segundo informações disponíveis do site do 

CPTEC/INPE. Nos trimestres AMJ de 2006 e 2009, embora os valores tenham se apresentado 

abaixo do desvio padrão, não há registro de que os baixos valores pluviométricos esteja 

associados a fase negativa do ENOS.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O uso da técnica de regressão linear simples mostrou-se eficiente para o preenchimento das 

falhas existentes na série de dados da estação meteorológica de Erechim. 

O agrupamento dos totais mensais em totais trimestrais permitiu a análise do comportamento 

do fenômeno ENOS em relação ao período de 1999-2011. 

Sobre a associação dos dados à componente positiva do fenômeno ENOS, destacam-se os 

trimestres OND dos anos de 2002, 2003, classificados como anos de El Niño moderado. Já no 

ano de 2009 as precipitações mostraram-se elevadas nos trimestres JAS e OND, muito embora 

esse ano tenha sido classificado como El Niño fraco. 



Sobre a relação das menores precipitações trimestrais com o fenômeno La Niña, mesmo tendo 

se verificado baixas precipitações nos trimestres de JFM de 2002, JAS de 2003 e 2008 e, AMJ 

de 2006 e 2009, não houve uma boa correspondência com a componente negativa do ENOS.  

Dessa forma, observou-se na série estudada, que houve maior correspondência das 

precipitações trimestrais de Erechim (1999-2011) com a componente positiva do fenômeno 

ENOS. 
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