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ABSTRACT The influence of the natural climatic episodes denominated like "El Niño" and "La Niña", causes changes in 
the atmospheric circulation in diverse parts of the world. The objective of this study was to conduct a quantitative 
research on the influence of the El Niño and La Niña phenomena on the climatic dynamics of the Amazon region so that 
the damages caused by these meteorological events are divulged and prevented. The data obtained and analyzed 
indicated that the climatic phenomena denominated El Niño/La Niña-Southern Oscillation - ENOS affect the climatic 
dynamics, which causes significant changes in the regime of the maximum daily rains, provoking tendencies of elevation 
or decrease in the precipitation rate in periods of El Niño and La Niña, respectively. As for the occurrence of such 
phenomena in the Amazon region, it was inferred that the episodes of drought provoked by the El Niño, manifest 
themselves with more intensity, compared to the La Niña event. Such phenomena can have socio-environmental 
consequences such as severe droughts, reduction of water reserves, forest fires, floods; and economic, the increase of 
the electricity tariff, due to the low levels of operation of hydroelectric plants in periods of drought. Therefore, it is 
necessary to establish preventive strategies to mitigate the effects generated by such events, with applicability for 
purposes of climate monitoring. 
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Introdução 

REVIEW 

RESUMO A influência dos episódios climáticos naturais denominados como “El Niño” e “La Niña”, provocam 

mudanças na circulação atmosférica em diversas partes do mundo. O objetivo deste estudo foi a realização de uma 

pesquisa quantitativa a respeito da influência dos fenômenos El Niño e La Niña sobre a dinâmica climática da região 

Amazônica, para que os prejuízos causados por esses eventos meteorológicos sejam divulgados e prevenidos. Os 

dados obtidos e analisados indicaram que os fenômenos climáticos denominados El Niño/La Niña-Oscilação Sul – 

ENOS afetam a dinâmica climática, o que ocasiona mudanças significativas no regime das chuvas máximas diárias, 

provocando tendências de elevação ou diminuição na taxa de precipitação em períodos do El Niño e La Niña, 

respectivamente. Quanto a ocorrência de tais fenômenos na região amazônica, inferiu-se, que os episódios de seca 

provocados pelo El Niño, manifestam-se com mais intensidade, em comparação com o evento La Niña. Tais 

fenômenos podem provocar consequências socioambientais como as secas severas, redução de reservas hídricas, 

incêndios florestais, inundações; e econômicas, a elevação da tarifa de energia elétrica, devido aos baixos níveis de 

operação das usinas hidroelétricas em períodos de estiagem. Logo, é preciso estabelecer estratégias preventivas 

para mitigar os efeitos gerados por tais eventos, com aplicabilidade para propósitos de monitoramento climático. 
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Introdução 
 

Entende-se por “influência”, a ação de influir ou de influenciar, e refere-se aos efeitos de poder ou autoridade 

de algo ou alguém sobre outro sujeito. Um exemplo do emprego do verbo: “as bacias oceânicas influenciam o clima na 

Amazônia, principalmente o norte e leste da região, que são afetados de maneira pronunciada pelas mudanças na 

circulação atmosférica durante episódios conhecidos como El Niño e La Niña” (Gonzalez et al 2013; Ludwig 2014). 

Nos últimos vinte anos, processos naturais que ocorrem na camada da atmosfera terrestre, os chamados 

fenômenos atmosféricos, como El Niño e La Niña, têm despertado interesse da comunidade científica pela busca de um 

melhor entendimento sobre como esses fenômenos influenciam a variabilidade das grandezas meteorológicas em 

diversas regiões do planeta (Kayano e Moura 2010; Martha Júnior et al 2011). 

Os fenômenos El Niño/La Niña-Oscilação Sul – ENOS têm em comum o fato de originarem-se no Oceano Pacífico 

e trazerem consequências para o clima de todo o mundo, embora de formas diferentes. A denominação El Niño remonta 

ao século XVIII, e foi utilizada pela primeira vez, por pescadores peruanos para designar uma corrente de águas quentes 

que surgia no Oceano Pacífico, em meados do mês de dezembro. Em alusão ao Natal, e ao “Menino Jesus”, essa corrente 

de água quente foi assim chamado. Vale ressaltar que essa é uma expressão espanhola que significa “O Menino”. O La 

Niña foi assim chamado por ter características opostas ao El Niño (Santos et al 2011; Sousa et al 2015). 

Quanto a gênese dele, sabe-se que é resultante das interações anômalas entre ar e mar que ocorrem 

irregularmente no Oceano Pacífico Equatorial, pois ocorre o aquecimento das águas que, junto com os ventos alísios 

em baixos níveis, ocasiona um represamento das águas quentes no oeste do Oceano Pacífico. A célula de Walker, que 

fica nessa região equatorial, possui movimentos ascendentes nessas áreas de águas mais quentes, forma nuvens e 

movimentos descendentes na região do oeste da América do Sul, devido aos ventos em altos níveis (50˚ de latitude) 

que são do Oeste para o leste. Esse seria o normal da circulação atmosférica, isto é, sem a presença de El Niño (Andrade 

2011; Glantz e Sci 2015). 

Em relação aos ventos, na presença do El Niño, esses ventos alísios são enfraquecidos, ou até mesmo, mudam 

de direção na superfície, as águas quentes permanecem em praticamente toda a extensão do Oceano Pacífico, e faz 

com que a célula de Walker, fique com uma ascendência e duas descendências, sendo uma na região da Indonésia, e 

outra, no norte e leste da Amazônia, além do norte da região Nordeste do Brasil. Ele é um fenômeno cíclico. Cada 

episódio persiste, em média, por um período de nove a 12 meses, e uma nova ocorrência, acontece com intervalo médio 

de três a cinco anos (Oliveira et al 2015; Silva 2015). 

Quanto ao fenômeno La Niña, este caracteriza-se pelo resfriamento superficial das águas do Oceano Pacífico 

Equatorial. A ocorrência do La Niña, decorre do fortalecimento das zonas de alta pressão subtropicais, localizadas 

aproximadamente em uma latitude de 30º. Por esse motivo, os ventos alísios, que nascem exatamente nessa 

localização, ganham maior intensidade. Esses ventos são originados pela formação de zonas de alta pressão. O ar mais 

frio, e ao mesmo tempo mais denso, potencializa a força da pressão atmosférica e, consequentemente, dos ventos 

(Freire et al 2011). 

Como resultado do aumento dos ventos alísios, ocorre a intensificação dos movimentos de ressurgência (subida 

das águas profundas e frias para as camadas superficiais do oceano) no lado leste do Pacífico Equatorial, junto à América 

do Sul. Essas águas profundas sobem carregadas de nutrientes e microorganismos que servem de alimento para os 

peixes, atraem cardumes para as águas superficiais e favorecem a pesca. Em geral, o La Niña ocorre em intervalos de 2 

a 7 anos, com duração de 9 a 12 meses, com alguns poucos episódios que persistem por mais de 2 anos (Higuchi et al 

2011). 

Os estudos com enfoque na variabilidade interanual da precipitação nas regiões norte e nordeste da América do 

Sul têm associado essa variabilidade aos fenômenos ENOS (Marengo et al 2010; Negrón et al 2010; Reboita et al 2010). 

Anomalias positivas e negativas da Temperatura da Superfície do Mar – TSM, no Oceano Pacífico associadas aos 

episódios El Niño e La Niña, produzem circulações anômalas de grande escala na atmosfera, e gera impactos 

significativos no clima da região do Atlântico e da América do Sul. Neste mesmo contexto, tais estudos observaram que, 

para o período de 1979-2000, reduções na precipitação, no escoamento e na convergência de umidade em anos de El 

Niño, e aumentos destas variáveis em anos de La Niña.  
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Os impactos dos ENOS no Brasil são bastante diversificados. Como resultado da alteração do padrão de circulação 

atmosférica, em algumas áreas do país produz secas extremas, em outras, eleva as temperaturas, ao passo em que 

chuvas torrenciais acometem determinadas regiões. Tais aspectos permitem inferir a respeito das problemáticas 

socioambientais e econômicos resultantes destes fenômenos (Santos et al 2011). 

Especificadamente na região amazônica, a qual não possui estações climáticas definidas, os intervalos de 

frequência de acontecimentos dos fenômenos conhecidos como “El Niño” e “La Niña” vêm se intensificando, causando 

mudanças climáticas significativas no regime das chuvas máximas diárias na região, o que contribui para a ocorrência 

de períodos de secas, enchentes e alterações nas estações do ano (Gonzalez et al 2013; Romero et al 2014).  

Ademais, a influência desses dois eventos, na Amazônia, desperta interesse no meio científico por ser a maior 

floresta tropical do mundo e, principalmente, por desempenhar um papel importante na circulação atmosférica global, 

em virtude da dimensão continental da floresta, associada a uma grande disponibilidade hídrica e, de energia solar 

devido a sua localização geográfica na faixa equatorial (Lopes 2013; Souza e Cunha 2010). 

Estudos sobre a variabilidade climática na bacia amazônica durante eventos de ENOS (Santos et al 2012; Santos 

et al 2014), indicaram que, durante a ocorrência de um El Niño moderado, a precipitação tende a ser menor que a 

normal, enquanto que, durante a ocorrência de um evento La Niña moderado, a precipitação tende a ser maior que a 

normal. 

Por outro lado, apenas uma fração da variabilidade da precipitação na Amazônia, pode ser explicada pelos ENOS, 

e que esta relação é mais atuante somente durante a estação chuvosa (Yoon e Zeng 2010). Outra influência do Atlântico 

Tropical Norte – ATN na variabilidade climática na região Amazônica pode ser comparável às mais conhecidas 

teleconexões com o ENOS do Oceano Pacífico, e isso corrobora com estudos (Nóbrega e Santiago 2014; Silva et al 2015; 

Tejas et al 2012) posteriores que mostraram as variações de precipitação da Amazônia e a relação à Temperatura da 

Superfície do Mar – TSM no Atlântico Tropical – AT. 

Então, os eventos El Niño e La Niña provocam inúmeras mudanças climáticas no Brasil e no mundo, que necessitam 

ser estudadas, o que justifica essa pesquisa, cuja a relevância é incrementada pela elaboração de informações 

necessárias sobre os impactos socioambientais e econômicos provocados por tais fenômenos climáticos e. por fim, 

alcançar o objetivo, que é uma análise quantitativa sobre a influência deles na dinâmica climática da região Amazônica, 

para que os prejuízos causados nos serviços ecossistêmicos por esses eventos meteorológicos, sejam divulgados e 

prevenidos. 
 

El niño 
 

Estudos efetuados no estado do Amapá (Souza et al 2015; Souza e Cunha 2010), concluíram que o primeiro El 

Niño documentado ocorreu no final de 1982 e início de 1983, nesse período, houve uma redução da precipitação de, 

aproximadamente, 400 mm (20%) em relação à média (2300 mm/ano), com impactos negativos mais fortes (Ex.: secas 

severas, redução de reservas hídricas, incêndios florestais etc), no setor centro leste do Amapá, particularmente nas 

regiões de Ferreira Gomes, Aporema e Amapá. 

Uma pesquisa realizada no estado de Roraima (Silva 2015), indicou que o fenômeno El Niño de 1997/1998, teve 

grande repercussão por conta dos incêndios no estado, cerca de um milhão de hectares foram atingidos pelas chamas. 

Indicou também que os eventos de El Niño podem ser classificados conforme a sua intensidade: forte/moderado/fraco 

(Tabela1). 

Outra indicação foi a de que quanto maior a intensidade do evento, maior é a queda nos totais pluviométricos. 

Neste sentido, durante a atuação de estágios de El Niño de forte intensidade foi observado um valor 21,58 % abaixo da 

série histórica com pluviosidade média de 1.284,27 mm. 

Para a estiagem, o estudo efetuado por Souza et al (2017) no norte do Brasil, indicou que, ela, nessa região foi 

agravada pelo evento de El Niño no ano de 2015. O nível do Rio Negro (Amazonas) mostrou tendência para diminuição, 

em mais de sete metros, somente no mês de outubro, e a capital, Manaus, ficou por mais de 20 dias seguidos coberta 

por fumaça proveniente de mais de 11 mil focos de queimadas na região amazônica, valor recorde. As chuvas ficaram 

até 50% abaixo da média em Belém do Pará, onde, as tradicionais chuvas vespertinas não ocorreram e os níveis dos 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Negro_(Amazonas)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Manaus
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reservatórios das usinas hidroelétricas do estado do Pará operaram com níveis muito baixos, consequentemente, o 

preço do kw/h, à população, sofreu elevação (um acréscimo de 34% de 2014 para 2015). 

 

Tabela 01. Classificação dos tipos de ENOS, período de ocorrência e intensidade de 1997–2012. 

Período de Ocorrência Tipos de ENOS Intensidade 

1997 – 1998 El Niño Forte 

1998 – 1999 La Niña Forte 

2000 – 2001  La Niña Fraca 
2002 – 2003 El Niño Moderado 

2004 – 2005  El Niño Fraco 

2006 – 2007  El Niño Fraco 

2007 – 2008  La Niña Forte 

2008 – 2010 El Niño Moderado 

2010 – 2011 La Niña Forte 

2011 – 2012  La Niña Fraca 

Fonte: Adaptado de Oliveira Júnior et al (2014) 
 

La Niña 
 

O ano de predominância desse fenômeno, para o estado do Amapá, ocorreu entre 2007/2008 (Neves 2012), com 

anomalias positivas de precipitação (chuva acima do normal = 40/50 mm) na porção centro-leste desse estado, 

particularmente na sub-bacia hidrográfica do Amapari e bacia hidrográfica complementar do Araguari, onde estão 

inclusas as regiões da Serra do Navio, Porto Grande, Ferreira Gomes, Aporema, Amapá e a faixa litorânea desde o Cunani 

até o Bailique. 

Conforme os dados contidos na pesquisa de (Negrón et al 2010), na região de Manaus (AM), localizada na 

Amazônia Ocidental, o primeiro La Niña, documentado, ocorreu em 2000, onde a precipitação anual foi 34%, e superou 

a média histórica na Estação Experimental ZF-2 do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA. Em 2005, ocorreu 

o fenômeno conhecido como “downburst”, ou tempestade convectiva, no período de 16 a 18 de janeiro, com ventos 

com velocidades de 93 a 147 km por hora, esse fenômeno atingiu mais da metade (~ 150 milhões de hectares) da 

Amazônia brasileira em relação a área total (~550 milhões de hectares), o que provocou chuvas torrenciais e inundações 

na região. 

Ainda na Amazônia Ocidental, a pesquisa realizada por Pereira e Szlafsztein (2015) indicou que, em 2012, muitos 

rios (sete) da Amazônia tiveram picos de vazão simultâneos pela antecipação da ocorrência e da grande intensidade do 

fenômeno La Niña. Indicou também que, especificamente, na bacia do rio Purus, nos últimos 44 anos, 17 deles 

registraram dados extremos comuns a mais de 50% de suas estações fluviométricas. Consequentemente, houve registro 

de anomalias positivas (inundações) nos anos de 1973, 1978, 1982, 1985, 1986, 1993, 2009 e 2012 (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Variações das precipitações (em mm) em ocorrência de La Niña em Manaus (AM). 
Fonte: Adaptado de Pereira e Szlafsztein (2015) 
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Já na Amazônia Oriental, o estudo efetuado por Andrade (2011) em Paragominas (PA), concluiu que uma 

anomalia da precipitação pluviométrica (mm), para o evento de La Niña de 1998 (± 30 mm) e 2001 (160 mm), no período 

de junho de 1998 a maio de 2001. A influência do evento é evidenciada nos meses da estação chuvosa. 
 

A dinâmica climática na Amazônia 
 

O clima da região amazônica aborda vários aspectos que caracterizaram e determinaram esse clima. Esses 

mecanismos provocam as circulações de macro e meso-escala e os processos dinâmicos que organizam e promovem a 

precipitação na Amazônia, podem ser agrupados em três tipos (Molion 1975 e 1978):  

a) convecção diurna resultante do aquecimento da superfície e condições de larga-escala favoráveis;  

b) linhas de instabilidade originadas na costa Norte-Nordeste do litoral do Atlântico, e  

c) aglomerados convectivos de meso e larga escala, associados com a penetração de sistemas frontais na região 

Sul/Sudeste do Brasil e interagem com a região amazônica. 

Quanto a distribuição de chuvas na Amazônia está relacionada com a posição da Alta da Bolívia – AB porque a 

localização geográfica da AB possui variação intra sazonal e interanual associado com a convecção na região. O período 

de chuvas ou forte atividade convectiva na região amazônica é compreendido entre novembro e março, e o período de 

seca (sem grande atividade convectiva) é entre os meses de maio e setembro. Os meses de abril e outubro são meses 

de transição entre um regime e outro. A distribuição de chuva no trimestre Dezembro-Janeiro-Fevereiro (DJF) apresenta 

uma região de precipitação alta (> 900 mm) situada na parte oeste e central da Amazônia, que se encontra em conexão 

com a posição geográfica da AB (Blacutt et al 2015; Vieira 2013) 

Todavia, a climatologia da região Amazônica é o resultado do complexo sistema de interações dos fenômenos 

meteorológicos, dentre eles, destacam-se os fenômenos ENOS, em que a influência do Pacífico tropical ocorre 

principalmente por perturbações de um mecanismo similar ao da célula de Walker (circulação no plano vertical-zonal 

(oeste-leste). Episódios de El Niño com TSM’s cálidas do Pacífico tropical, estão associados ao enfraquecimento da 

célula, subsidência, e reduzida nebulosidade e precipitação sobre a Amazônia setentrional, central e oriental, o que leva 

a secas e, aumenta as possibilidades de incêndios. Durante o La Niña geralmente prevalecem condições opostas, com 

regime de precipitação e descarga fluvial acima da média (Paula 2009). 
 

Considerações finais 
 

Os fenômenos climáticos denominados ENOS afetam a dinâmica climática amazônica, o que ocasiona mudanças 

significativas no regime das chuvas máximas diárias, e podem aumentar ou diminuir o volume de precipitação em 

períodos do El Niño e La Niña, respectivamente.  

Tais eventos ENOS – El Niño/La Niña-Oscilação Sul, não se repetem exatamente iguais, visto que, os impactos 

nas condições climáticas dependem da intensidade dos fenômenos e de outras configurações atmosféricas como, por 

exemplo, a umidade relativa do ar e a nebulosidade, as quais influem sobre os sistemas meteorológicos que definem as 

condições de tempo localmente. 

Ademais, tais fenômenos causam prejuízos nos serviços ecossistêmicos, como a diminuição da umidade na 

vegetação, o que a torna escassa e seca, cuja aparência lembra a vegetação savana; ocorrência de queimadas e 

incêndios florestais, o qual contribui expressivamente para a emissão de gases poluentes, como dióxido de carbono 

(CO2), gás metano (CH4), monóxido de carbono (CO) e óxido de nitrogênio (N2O), que são responsáveis por intensificar 

o efeito estufa; também corrobora para a redução ou elevação dos níveis dos rios; perca na agricultura e enchentes que 

favorecem a lixiviação do solo, bem como  prejuízos a população por percas materiais e humanas. 

Portanto, se faz necessário estabelecer estratégias preventivas como elaborar planos para o manejo de 

desastres, aplicar medidas estruturais e não estruturais, e implantar mecanismos de proteção financeira, para mitigar 

os efeitos oriundos desses eventos, com aplicabilidade para propósitos de monitoramento climático. 
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