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Resumo 
 
O El Niño é o fenômeno climático de preocupação para todos os países, o mesmo causa 

oscilações periódicas em grande escala na circulação atmosférica global, devido à 

interação entre o oceano e a atmosfera terrestre. Este trabalho tem como objetivo 

identificar as mudanças ocorridas na variação da variável climática: temperatura do ar 

nas diferentes regiões do estado de Minas Gerais no período do inverno no Hemisfério 

Sul. Constatou-se que de maneira geral o episódio El Niño de 1983 foi responsável por 

elevadas temperaturas sobre as regiões mineiras destacando-se as regiões norte, 

noroeste, sul e Triângulo por apresentarem anomalia positiva de temperatura de até 

4,6ºC. 

 

Abstract  

 

El Niño is the climatic phenomenon of concern to all countries, it causes periodic 

oscillations in great scale in the global atmospheric circulation, due to interaction 

between the ocean and the terrestrial atmosphere. This work, has as objective to identify 

the changes happened in the variation of the climatic variable: temperature of the air in 

the different areas of Minas Gerais state during the winter in Southern Hemisphere, 

besides distributes per points the data collected, through the method of Krigagem. It was 

verified that in a general way the episode El Niño in 1983 was responsible for high 

temperatures of Minas Gerais areas standing out the areas North, Northwest, South and 

Triangle because they showed positive anomaly of temperature of up to 4,6ºC. 
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1 - Introdução 

 

As condições do tempo atuante em determinada região estão relacionadas aos 

mecanismos dinâmicos da circulação geral da atmosfera. Sendo assim, qualquer 

estudo relacionado às condições meteorológicas de uma determinada área deve-se em 

primeiro lugar levar em consideração uma visão mais global onde a área de interesse 

faça parte do contexto. 

 

Os anticiclones do oceano Atlântico Sul e do Pacífico Sul são responsáveis em 

grande parte pelas condições do tempo sobre o continente Sul-Americano, pois eles 

exercem grande influência sobre as entradas das massas de ar tropicais úmidas e 

polares sendo que suas posições assim como intensidades são modificadas do verão 

para o inverno. O estado do tempo ao longo do ano no Brasil, é altamente 

influenciado pelo anticiclone do Sul. 

 

O Brasil além de sua grande extensão territorial possui grandes contrastes de solo, 

topografia, vegetação e clima. Com relação aos climas o país possui dos temperados, 

onde as quatros estações do ano são bem definidas, aos climas tropicais em que 

apresentam duas estações bem definidas chuvosa e seca, além dos climas equatoriais 

úmidos aos semi-áridos. Os fatores que atuam sobre os climas explicam suas 

diversificações, a circulação global da atmosfera sobre a América do Sul desempenha 

papel de destaque tanto no sentido zonal quanto meridional . Associados aos 

anticiclones do Atlântico e do Pacífico, à Alta pressão da Bolívia e à Baixa do 

Chaco, às Baixas Pressões Equatoriais e às Altas Pressões Polares, inúmeros 

mecanismos ocorrem ao longo do ano sobre o Brasil. Por exemplo, as massas de ar 

frias e secas que em contraste com as quentes e úmidas dão origem às frentes frias. A 

Cordilheira dos Andes forma uma grande barreira na direção norte-sul e exerce 

influência sobre as condições do tempo e clima no Brasil, até o aquecimento anômalo 

das águas dos oceanos Atlântico e Pacífico pode provocar efeitos no clima sobre o 

continente principalmente no regime pluvial. 

Os sistemas meteorológicos de grande escala como Anticiclone do Atlântico Sul, 

Alta da Bolívia, Alta Polar, Zona de Convergência do Atlântico Sul e Corrente de 

Jato agem sobre a Região Sudeste do Brasil.  
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A área de interesse para tal estudo é o Estado de Minas Gerais figura 1, situado na 

região Sudeste do Brasil, tem suas estações de chuvas e secas bem definidas, isto é, 

verão chuvoso e temperaturas altas e inverno seco com temperaturas baixas.  

 

 

 

Figura-1 – Estado de Minas Gerais 
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O objetivo principal deste trabalho é verificar a influencia do fenômeno El nino na 

variável climática temperatura do ar nas distintas microrregiões do Estado de Minas 

Gerais. 

 

Este trabalho tem como objetivos específicos: 

Quantificar as anomalias de temperatura nas regiões de Minas Gerais 

Identificar qual região apresentará maior desvios de anomalia positiva de temperatura 

Representar no espaço e no tempo os desvios positivos de temperatura do ar. 

  

�
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2 – Fundamentação teórica  

2.1 - Circulação geral da atmosfera  

 

Uma das primeiras contribuições ao modelo clássico de circulação geral é de George 

Hadley, em 1735. Hadley estava ciente de que a energia solar impulsiona os ventos. Ele 

propôs que o grande contraste de temperatura entre os pólos e o equador cria uma 

circulação térmica semelhante àquela da brisa marítima. O aquecimento desigual da 

Terra faria o ar se mover para equilibrar as desigualdades. Hadley sugeriu que sobre a 

Terra sem rotação o movimento do ar teria a forma de uma grande célula de convecção 

em cada hemisfério do globo terrestre conforme a figura 2. 

 

Figura 2 - Circulação geral da atmosfera numa Terra sem rotação (Hadley) 

O ar equatorial mais aquecido subiria e se deslocaria para os pólos. Eventualmente esta 

corrente em alto nível atingiria os pólos, onde ela desceria, se espalharia na superfície e 

retornaria ao equador. Quando o ar polar se aproximasse do equador, se aqueceria e 

subiria novamente. Portanto, a circulação proposta por Hadley para uma Terra sem 

rotação tem ar superior indo para os pólos e ar na superfície indo para o equador. 

Quando se inclui o efeito da rotação da Terra, a força de Coriolis faria com que os 

ventos em superfície soprassem de mais ou menos de leste para oeste e os de ar superior 

de oeste para leste. Isto significa que os ventos de superfície soprariam contra a rotação 

da Terra, que é de oeste para leste. Esta é uma situação impossível, por que os ventos de 

superfície teriam um efeito de freiamento sobre a rotação da Terra. A energia cinética 

dos ventos se converteria em calor de atrito e os ventos se desacelerariam. Portanto, 

corrente de leste em uma latitude precisa ser equilibrada por corrente de oeste em outra. 
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Além disso, o sistema convectivo simples de Hadley, não concorda com a distribuição 

observada de pressões sobre a Terra. 

 

Na década de 1920 foi proposto um sistema de três células de circulação em cada 

hemisfério para a tarefa de manter o balanço de calor na Terra. Embora este modelo 

tenha sido modificado para se ajustar às mais recentes observações em ar superior, ele é, 

apesar de tudo, ainda útil. 

 

A figura 2 ilustra o modelo de três células e os ventos resultantes na superfície.     

Verifique que estes ventos têm componente zonal maior que o componente meridional. 

 

Na zona entre o equador e aproximadamente 30° de latitude a circulação se dirige para o 

equador na superfície e para os pólos em nível superior, formando a chamada célula de 

Hadley. Acredita-se que o ar quente ascendente no equador, que libera calor latente na 

formação de nuvens cumulus profundas, forneça a energia para alimentar esta célula. 

Estas nuvens também fornecem a precipitação que mantém as florestas tropicais. 

Quando a circulação em alto nível se dirige para os pólos, ela começa a subsidir numa 

zona entre 20° e 35° de latitude. Dois fatores são considerados na explicação dessa 

subsidência. 

 

Primeiro, quando a corrente de ar se afasta da região equatorial, onde a liberação de 

calor latente de condensação mantém o ar quente e em flutuação, o resfriamento 

radiativo produziria um aumento da densidade em alto nível. Segundo, como a força de 

Coriolis se torna mais forte para latitude crescente, os ventos são desviados para uma 

direção quase zonal quando atingem 25° de latitude. Isto causa uma convergência de ar 

em altitude, e conseqüentemente subsidência. O ar subsidente é relativamente seco, pois 

perdeu sua umidade próximo ao equador. Além disso, o aquecimento adiabático durante 

a descida reduz ainda mais a umidade relativa do ar. Conseqüentemente, esta zona de 

subsidência é a zona em que se situam os desertos tropicais. Os ventos são geralmente 

fracos e variáveis próximos das zonas de subsidência, que configuram zonas de alta 

pressão subtropicais, no Hemisfério Norte e no Hemisfério Sul. Do centro dessas zonas 

de alta pressão, a corrente na superfície se divide num ramo que segue em direção aos 

pólos e num ramo que segue para o equador. 
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O vento para o equador é desviado pela força de Coriolis, adquirindo um componente 

para oeste, formando os ventos alísios. No HN, os alísios vêem de nordeste e no HS de 

sudeste. Eles se encontram próximo ao equador, numa região de fraco gradiente de 

pressão, que constitui a zona de baixa pressão equatorial.    

 

  Figura 3 - Circulação global idealizada no modelo de circulação de três células. 

 

No modelo de três células a circulação entre 30° e 60° de latitude é oposta à da célula de 

Hadley. A corrente na superfície é para os pólos e, devido à força de Coriolis, os ventos 

tem um forte componente de oeste, formando os ventos de oeste em latitudes médias, 

que são mais variáveis que os ventos alísios. Examinando o modelo de três células na 

figura 2, podemos ver que a circulação em altitude em latitudes médias é dirigida para o 

equador e a força de Coriolis produziria um vento de leste. Contudo, numerosas 

observações indicaram que há vento de oeste em altitude, assim como na superfície, em 

latitudes médias. Portanto, a célula central nesse modelo não se ajusta completamente às 

observações. 

A circulação em altas latitudes é pouco conhecida. Acredita-se que a subsidência nas 

proximidades dos pólos produz uma corrente superficial em direção ao equador, que é 

desviada, formando os ventos polares de leste, em ambos os hemisférios. Quando estes 

frios ventos polares se movem para o equador, eles eventualmente encontram a corrente 

de oeste de latitudes médias, que é mais quente. A região na qual estas duas correntes se 

encontram é uma região de descontinuidade, chamada frente polar.  
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2.2 - Distribuição global das temperaturas do ar em superfície 

 

As Figuras 4 e 5 abaixo mostram as isotermas para os meses de janeiro e julho, que 

representam os extremos sazonais de temperatura para a maior parte da Terra. Nelas é 

possível verificar o efeito de vários controles da temperatura. 

 

O efeito da incidência diferenciada da radiação solar em função da latitude e da estação. 

As isotermas têm direção leste-oeste e mostram um decréscimo de temperatura dos 

trópicos para os pólos. Além disso, há um deslocamento latitudinal das temperaturas 

causado pela migração sazonal da incidência vertical dos raios solares. 

 

O efeito do aquecimento diferencial da terra e da água também é observado. As 

temperaturas mais frias e mais quentes são encontradas sobre os continentes. Como as 

temperaturas não flutuam tanto sobre a água como sobre a terra, a migração norte-sul 

das isotermas é maior sobre os continentes que sobre os oceanos. Além disso, as 

isotermas são mais regulares no Hemisfério Sul, onde há pouca terra e muito oceano, do 

que no Hemisfério Norte, onde elas se encurvam fortemente sobre os continentes para o 

norte em julho e para o sul em janeiro. 

 

Pode-se ainda verificar que a variação anual da temperatura (amplitude do ciclo anual) é 

menor nas proximidades do equador porque há pouca variação na duração do dia e a 

altura do sol (ao meio-dia) é sempre grande, o que não ocorre em latitudes médias, cuja 

amplitude do ciclo anual de temperatura é bem maior. Além disso, a presença de terra e 

água também afeta esta amplitude, especialmente fora dos trópicos. Uma localização 

mais continental acentua os extremos de temperatura.  
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Figura 4 - Temperaturas médias ao nível do mar em janeiro (°C) 

 

 

Figura 5 – Temperaturas médias ao nível do mar em julho (ºC) 
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2.3 - O fenômeno El Niño 

 

Uma componente do sistema climático da terra é representada pela interação entre a 

superfície dos oceanos à baixa atmosfera adjacente a ele. Os processos de troca de 

energia e umidade entre eles determinam o comportamento do clima, e alterações destes 

processos podem afetar o clima regional e global. 

 

El Niño representa o aquecimento anormal das águas superficiais e sub-superficiais do 

Oceano Pacífico Equatorial. A palavra El Niño é derivada do espanhol, e refere-se à 

presença de águas quentes que todos os anos aparecem na costa norte de Peru na época 

de Natal. Os pescadores do Peru e Equador chamaram a esta presença de águas mais 

quentes de Corriente de El Niño em referência ao Niño Jesus ou Menino Jesus. Na 

atualidade, as anomalias do sistema climático que são mundialmente conhecidas como 

El Niño e La Niña representam uma alteração do sistema oceano-atmosfera no Oceano 

Pacífico tropical, e que tem conseqüências no tempo e no clima em todo o planeta. 

Nesta definição, considera-se não somente a presença das águas quentes da Corriente El 

Niño, mas também as mudanças na atmosfera próxima à superfície do oceano, com o 

enfraquecimento dos ventos alísios (que sopram de leste para oeste) na região 

equatorial. Com esse aquecimento do oceano e com o enfraquecimento dos ventos, 

começam a ser observadas mudanças da circulação da atmosfera nos níveis baixos e 

altos, determinando mudanças nos padrões de transporte de umidade, portanto variações 

na distribuição das chuvas em regiões tropicais e de latitudes médias e altas. Em 

algumas regiões do globo também são observados aumento ou queda de temperatura.  

 

Talvez a melhor maneira de se referir ao fenômeno El Niño seja pelo uso da 

terminologia mais técnica, que inclui as características oceanicas-atmosféricas, 

associadas ao aquecimento anormal do oceano Pacifico tropical. O ENOS, ou El Niño 

Oscilação Sul representa de forma mais genérica um fenômeno de interação atmosfera-

oceano, associado a alterações dos padrões normais da Temperatura da Superfície do 

Mar (TSM) e dos ventos alísios na região do Pacífico Equatorial, entre a Costa Peruana 

e no Pacifico oeste próximo à Austrália. 
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Além de índices baseados nos valores da temperatura da superfície do mar no Oceano 

Pacifico equatorial, o fenômeno ENOS pode ser também quantificado pelo Índice de 

Oscilação Sul (IOS). Este índice representa a diferença entre a pressão ao nível do mar 

entre o Pacifico Central (Taiti) e o Pacifico do Oeste (Darwin/Austrália). Esse índice 

está relacionado com as mudanças na circulação atmosférica nos níveis baixos da 

atmosfera, conseqüência do aquecimento/resfriamento das águas superficiais na região. 

Valores negativos e positivos da IOS são indicadores da ocorrência do El Niño e La 

Niña respectivamente. 

 

Evento de El Niño e La Niña tem uma tendência a se alternar cada 3-7 anos. Porém, de 

um evento ao seguinte o intervalo pode mudar de 1 a 10 anos. As intensidades dos 

eventos variam bastante de caso a caso. O El Niño mais intenso desde a existência de 

"observações" de TSM ocorreu em 1982-83 e 1997-98. 

 

Algumas vezes, os eventos El Niño e La Niña tendem a ser intercalado por condições 

normais. Como funciona a atmosfera durante uma situação normal e durante uma 

situação de El Niño?: El Niño resulta de uma interação entre a superfície do mar e a 

baixa atmosfera sobre o Oceano Pacifico tropical. O inicio e fim do El Niño e 

determinado pela dinâmica do sistema oceano-atmosfera, e uma explicação física do 

processo é complicada Para que o leitor possa entender um pouco sobre isso, propõe-se 

um "modelinho simples", extraído do livro El Niño e Você, de Gilvan Sampaio de 

Oliveira. 
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1 - Imagine uma piscina (obviamente com água dentro), num dia ensolarado; 

 

2 - Coloque numa das bordas da piscina um grande ventilador, de modo que este seja da 

largura da piscina; 

 

3 -Ligue o ventilador; 

 

4 - O vento irá gerar turbulência na água da piscina; 

 

5 - Com o passar do tempo, você observará um represamento da água no lado da piscina 

oposto ao ventilador e até um desnível, ou seja, o nível da água próximo ao ventilador 

será menor que do lado oposto a ele, e isto ocorre pois o vento está "empurrando" as 

águas quentes superficiais para o outro lado, expondo águas mais frias das partes mais 

profundas da piscina. 

 

É exatamente isso que ocorre no Oceano Pacífico sem a presença do El Niño, ou seja, é 

esse o padrão de circulação que é observado. O ventilador faz o papel dos ventos alísios 

e a piscina, é claro, do Oceano Pacífico Equatorial. Águas mais quentes são observadas 

no Oceano Pacífico Equatorial Oeste. Junto à costa oeste da América do Sul as águas do 

Pacífico são um pouco mais frias. Com isso, no Pacífico Oeste, devido às águas do 

Oceano serem mais quentes, há mais evaporação. Havendo evaporação, há a formação 



 13

de nuvens numa grande área. Para que haja a formação de nuvens o ar teve que subir. O 

contrário, em regiões com o ar vindo dos altos níveis da troposfera (região da atmosfera 

entre a superfície e cerca de 15 km de altura) para os baixos níveis raramente há a 

formação de nuvens de chuva. Mas até onde e para onde vai este ar ? Um modo 

simplista de entender isso é imaginar que a atmosfera é compensatória, ou seja, se o ar 

sobe numa determinada região, deverá descer em outra. Se em baixos níveis da 

atmosfera (próximo à superfície) os ventos são de oeste para leste, em altos níveis 

ocorre o contrário, ou seja, os ventos são de leste para oeste. Com isso, o ar que sobe no 

Pacífico Equatorial Central e Oeste e desce no Pacífico Leste (junto à costa oeste da 

América do Sul), juntamente com os ventos alísios em baixos níveis da atmosfera (de 

leste para oeste) e os ventos de oeste para leste em altos níveis da atmosfera, forma o 

que os Meteorologistas chamam de célula de circulação de Walker, nome dado ao Sir 

Gilbert Walker. A abaixo mostra a célula de circulação de Walker, bem como o padrão 

de circulação em todo o Pacífico Equatorial em anos normais, ou seja, sem a presença 

do fenômeno El Niño. Outro ponto importante é que os ventos alísios, junto à costa da 

América do Sul, favorecem um mecanismo chamado pelos oceanógrafos de 

ressurgência, que seria o afloramento de águas mais profundas do oceano. Estas águas 

mais frias têm mais oxigênio dissolvido e vêm carregadas de nutrientes e micro-

organismos vindos de maiores profundidades do mar, que vão servir de alimento para os 

peixes daquela região. Não é por acaso que a costa oeste da América do Sul é uma das 

regiões mais piscosas do mundo. O que surge também é uma cadeia alimentar, pois os 

pássaros que vivem naquela região se alimentam dos peixes, que por sua vez se 

alimentam dos microorganismos e nutrientes daquela região. 
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Circulação observada no Oceano Pacífico Equatorial em anos sem a presença do El 

Niño ou La Niña, ou seja, anos normais. A célula de circulação com movimentos 

ascendentes no Pacífico Central/Ocidental e movimentos descendentes no oeste da 

América do Sul e com ventos de leste para oeste próximos à superfície (ventos alísios, 

setas brancas) e de oeste para leste em altos níveis da troposfera é a chamada célula de 

Walker. No Oceano Pacífico, pode-se ver a região com águas mais quentes 

representadas pelas cores avermelhadas e mais frias pelas cores azuladas. Pode-se ver 

também a inclinação da termoclima, mais rasa junto à costa oeste da América do Sul e 

mais profunda no Pacífico Ocidental. 

 

Deve ser notado, na figura acima, que existe uma região chamada de termoclina onde há 

uma rápida mudança na temperatura do oceano. Esta região separa as águas mais 

quentes (acima desta região) das águas mais frias (abaixo desta região). Os ventos 

alísios “empurrando” as águas mais quentes para oeste, fazem com que a termoclina 

fique mais rasa do lado leste, expondo as águas mais frias. 

 

Vamos agora voltar ao nosso "modelinho". Vamos imaginar o seguinte: 

 

Desligue o ventilador, ou coloque-o em potência mínima. O que irá acontecer? 

 

Agora, o arrasto que o vento estava provocando na água da piscina irá desaparecer ou 

diminuir. As águas do lado oposto ao ventilador irão então refluir para que o mesmo 
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nível seja observado em toda a piscina. O Sol continuará aquecendo a piscina e as águas 

deverão, teoricamente, estar aquecidas igualmente em todos os pontos da piscina. 

Certo? 

 

Então vamos correlacionar novamente com o Oceano Pacífico. O ventilador desligado 

ou em potência mínima, significa neste caso o enfraquecimento dos ventos alísios. Veja 

que os ventos não param de soprar. Em algumas regiões do Pacífico ocorre até a 

inversão dos ventos, ficando estes de oeste para leste. Agora, todo o Oceano Pacífico 

Equatorial começa a aquecer. E como dito anteriormente: aquecimento gera evaporação 

com movimento ascendente que por sua vez gera a formação de nuvens. A diferença 

agora é que ao invés de observarmos a formação de nuvens com intensas chuvas no 

Pacífico Equatorial Ocidental, vamos observar a formação de nuvens principalmente no 

Pacífico Equatorial Central e Oriental 

  

 

Padrão de circulação observada em anos de El Niño na região equatorial do Oceano 

Pacífico. Nota-se que os ventos em superfície, em alguns casos, chegam até a mudar de 

sentido, ou seja, ficam de oeste para leste. Há um deslocamento da região com maior 

formação de nuvens e a célula de Walker fica bipartida. No Oceano Pacífico Equatorial 

podem ser observadas águas quentes em praticamente toda a sua extensão. A termoclina 

fica mais aprofundada junto à costa oeste da América do Sul principalmente devido ao 

enfraquecimento dos ventos alísios.  
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2.4 - Sistemas de informação 

 

O fato de hoje a informação ser um recurso econômico como outro qualquer, como 

equipamentos, recursos naturais ou mesmo pessoas leva as organizações a cuidarem 

cada vez mais e melhor de suas informações. 

 

Quando os computadores começaram a ser usados, o seu principal objetivo era aumentar 

a produtividade dos trabalhadores e das organizações. Mas a informação 

computadorizada só tem sentido quando ela aumenta a capacidade da organização em 

atingir seus objetivos reais. Outra característica da informação computadorizada é o fato 

de ela poder ser dividida e usada por vários departamentos da organização. Antes isto 

era feito de forma centralizada em apenas um computador e vários terminais. Hoje a 

filosofia da distribuição é um pouco diferente com as redes de computadores, mas o 

objetivo de distribuir a informação continua presente e efetivo.  A informação 

computadorizada precisa ser analisada e organizada de forma a evitar redundância, antes 

de alimentada aos computadores. A informação que é gerada e nunca é usada é inútil, 

assim como a informação duplicada ou mal estruturada. É comum na implantação de 

novos sistemas de computador desperdiçar esforços na geração de informações, na 

produção de relatórios que nunca serão usados. Segundo Jonh Naisbitt, “Nós temos pela 

primeira vez uma economia baseada em um recurso chave que é não apenas renovável, 

mas que multiplica a si mesmo. Ficar sem ele não é um problema, mas se afogar nele é 

um problema”. Esta afirmação faz sentido seja com relação a sistemas de informação 

tradicionais seja com relação a Sistemas de Informações Geográficos – SIG. A novidade 

destes sistemas gera uma euforia de relatórios, dados, informações e mapas que muitas 

vezes é jogada no lixo. Assim, tanto nos sistemas de informações convencionais quanto 

os geográficos, é necessário planejar e pesquisar o fluxo de necessidades de informação 

na organização. 
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2.5 - Cartografia temática 

 

A palavra “Cartografia” surgiu no ano de 1839 na língua portuguesa, derivada da junção 

das palavras em latim charta e graphie implicando que cartas não são necessariamente 

gráficas (de fato, uma carta pode ser também mental). A definição mais reconhecida da 

Cartografia foi estabelecida pela Associação Internacional de Cartografia – ICA e é 

apresentada aqui, em sua tradução para o português (IBGE): 

Cartografia é o conjunto de estudos e operações cientificas e técnicas, baseado nos 

resultados de observações diretas ou de analise de documentação, visando à elaboração 

e preparação de cartas, projetos e outras formas de expressão, bem como a sua 

utilização. 

 

Os primeiros mapas eram feitos baseados no tempo necessário para se alcançar um certo 

lugar sendo esse medido a partir da posição do Sol. Depois o homem passou a ter como 

referencia a posição relativa das estrelas. 

 

Na Mesopotâmia e no Egito foram descobertos mapas cravados na pedra, com mais de 

cinco mil anos de idade. Já na China os mapas, cartas e plantas descobertos eram 

gravados em seda e em papel, datando de 168 A. D. 

 

Nesta época, o mundo era concebido de maneira religiosa e geralmente era plano e 

circular. Na época de Aristóteles, já existia evidencia de que o mundo era esférico e 

girava em torno do Sol. Ptlomeu (90-160 A .D.), no seu livro “Geografia”, já tinha 

expressado o problema da projeção da esfera no plano . No entanto, seu trabalho foi 

perdido na Europa que demorou mais de mil anos para alcançar novamente o seu nível 

de conhecimento. Os árabes, no entanto, preservaram o trabalho de Ptolomeu. 

 

Na Idade Média, o mapa servia de instrumento de propaganda religiosa e espiritual. 

Entre 1200-1300, os árabes traduziram o trabalho de Ptolomeu para o latim, era a época 

das cruzadas, trazendo crescente em cristianizar o “Resto do Mundo”. Na mesma época, 

na Europa, a bússola magnética foi inventada, permitindo, assim o uso de uma nova 

referência universal: o Norte Magnético. 
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Prensas para mapas começaram a aparecer na Europa, em 1477 e na Turquia e China, no 

século XVII – XVIII. Mas é somente em 1840 que surge o processo para fazer mapas 

coloridos, conhecidos como Litografia Offset. 

 

Até o século XVIII, períodos de guerras e de grandes descobertos causaram uma 

demanda enorme para a confecção de mapas. Alguns órgãos criados nesta existem até 

hoje, como por exemplo, “The Royal Society”. Com o progresso das ciências, a 

necessidade de se mapear aumentou de modo significativo. 

 

Desde a metade do século XX, a necessidade de se produzir mapas cresceu bastante, 

especialmente os mapas temáticos, devido aos Estereorestituidores. Esses permitiram 

acelerar a produção de mapa-base, trocando mais de 95% do levantamento de campo, 

pelo levantamento aerofotogramétrico. 

 

Hoje, a bibliografia recente sobre Cartografia revela de uma forma ou de outra, que a 

Cartografia moderna se encontra em um estado de revisão, de transformação, de 

evolução ou até de revolução. Tal situação é principalmente causada pela introdução e 

uso intenso de computadores e equipamentos de automatização eletrônica no preparo, 

armazenamento, compilação e produção de mapas. Os computadores estão presentes 

hoje, em todas as etapas de confecção cartográfica e provocaram de fato, uma 

transformação sensível na própria maneira como a Cartografia é percebida pelo público. 

 

O produto final da Cartografia, o mapa, descreve uma porção do espaço geográfico 

revelando características quantitativas e/ou qualitativas. Este mapa tem como principal 

vantagem representar num mesmo plano objetos atinentes à superfície da Terra, 

destacando a sua posição absoluta, bem como as suas relações em distancias e em 

direções com outros objetos. Estas relações espaciais são constituídas a partir da 

exploração de três dimensões: x, y e z. Duas dimensões determinando as coordenadas 

geográficas e a componente z chamada de qualificação cuja é representada no mapa por 

uma mancha (cor ou sinal), indicando a característica do lugar (Joly, 1985). 

 

Segundo Martinelli (1991) os mapas temáticos muitas vezes são considerados como 

objetos geográficos, ao mesmo tempo em que o geógrafo é tido como o especialista 

mais competente para esta tarefa. Essa concepção parece exagerada. O mapa temático 
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reportaria certo número de conjuntos espaciais resultantes da classificação dos 

fenômenos que integram o objeto de estudo de determinado ramo especifico, fruto da 

divisão do trabalho cientifico. Duarte (1991) confirma essa posição, concebendo a 

cartografia como uma técnica que está a serviço de várias ciências, não se restringindo à 

abordagens geográficas. 

 

O aspecto mais importante do mapa temático é ter um objetivo bem especifico, uma 

mensagem a comunicar. Um mapa temático não é confeccionado simplesmente para 

mostrar a localização de objetos sejam eles reais ou conceituais; para isto uma lista é 

suficiente. Além da localização, o mapa temático procura demonstrar a existência de um 

certo padrão de distribuição, ou de certa tendência de ocupação do espaço (e mesmo, a 

falta de tendência poderá ser a sua mensagem, que também pode ser de suma 

importância). 

 

A escolha do modo de representação dos fenômenos ao longo do processo de confecção 

de mapas temáticos deve obedecer às características os objetos ou fenômenos a serem 

retratados. Neste sentido distinguem-se três modos de implantação: 

 

1- Implantação pontual -  quando a superfície ocupada é insignificante, mas 

localizável com precisão; 

 

2- Implantação linear – quando sua largura é desprezível em relação ao seu 

comprimento, mas ainda pode ser traçado com exatidão; 

 

3- Implantação zonal – quando cobre no terreno uma superfície suficiente para ser 

representada sobre o mapa por uma superfície proporcional homóloga. 

 

Diante destes princípios alguns ajustes são necessários na materialização dos três 

módulos de implantação cartográfica definidos anteriormente. Na implantação pontual, 

por exemplo, deve-se modular o tamanho do local de ocorrência. Esta solução é ideal 

para a representação de fenômenos localizados com expressivos contingentes, como é o 

caso da população urbana, no qual o tamanho da forma escolhida é proporcional ao 

efetivo da ocorrência. Na implantação linear deve-se modular a espessura do traço 

proporcionalmente à intensidade do fenômeno, no caso, a intensidade do fluxo entre 
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dois pontos. Na implantação zonal deve-se optar por uma variação do número de pontos 

iguais distribuídos regularmente ou não pela área de ocorrência, ou por uma variação do 

tamanho de pontos regularmente distribuídos pela unidade observacional (Martinelli, 

1991). 
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2.6 -SIG e Geoprocessamento 

 

De um ponto de vista abrangente, a solução mais antiga, e até hoje mais comum de 

resolver problemas de análise de informações espaciais envolve a construção e a 

utilização de mapas. Embora, toda a técnica de produção de mapas em papel esteja 

bastante dominada, uma vez que a Cartografia é uma ciência muito antiga, o processo 

de produção e utilização de mapas é muito caro, principalmente levando em conta os 

aspectos de armazenamento e atualização manual. 

 

As primeiras tentativas de automatizar parte do processamento de dados como 

características espaciais aconteceram na Inglaterra e nos Estados Unidos, nos anos de 50 

com o objetivo principal de reduzir os custos de produção e manutenção de mapas. 

Dada a precariedade da informática na época, e a especificidade das aplicações 

desenvolvidas (pesquisa em botânica, na Inglaterra e estudos de volume de tráfego, nos 

Estados Unidos) estes sistemas ainda não podem ser classificados como sistemas de 

informação”. 

 

Os primeiros Sistemas de Informação Geográficos – SIG surgiram na década de 60, no 

Canadá como parte de um esforço governamental para criar um inventário de recursos 

naturais. Estes sistemas, no entanto, eram muito difíceis de usar: não existiam monitores 

gráficos de alta resolução, os computadores necessários eram excessivamente caros, e a 

mão de obra tinha que ser altamente especializada e caríssima. Não existiam sistemas 

comerciais prontos para o uso, e cada interessado precisava desenvolver seus próprios 

programas, o que demandava muito tempo e, naturalmente, muito dinheiro. Além disto, 

a capacidade de armazenamento e a velocidade de processamento eram muito baixas. 

 

Ao longo dos anos 70 foram desenvolvidos novos e mais acessíveis recursos de 

hardware, tornando viável o desenvolvimento de sistemas comerciais. Foi então que a 

expressão Geographic Information System foi criada. Foi também nesta época que 

começaram a surgir os primeiros sistemas comerciais de CAD (Computer Aided 

Design, ou projeto assistido por computador), que melhoraram em muito as condições 

para produção de desenhos e plantas para a engenharia, e serviram de base para os 

primeiros sistemas de cartografia automatizada. Também nos anos 70 foram 

desenvolvidos alguns fundamentos matemáticos voltados para a cartografia, sendo que o 
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produto mais importante foi à topologia aplicada. Esta nova disciplina permitia realizar 

análises espaciais entre elementos cartográficos. No entanto, devido aos custos e ao fato 

destes proto-sistemas ainda utilizarem exclusivamente computadores de grande porte, 

apenas grandes organizações tinha acesso à tecnologia. 

 

No decorrer dos anos 80, com a grande popularização e barateamento das estações de 

trabalho gráficas, além do surgimento e evolução dos computadores pessoais e dos 

sistemas gerenciadores de bancos de dados relacionais, ocorreu uma grande difusão do 

uso de SIG. A incorporação de muitas funções de analise espacial proporcionou também 

um alargamento de leque de aplicações de SIG. Na década atual, observa-se um grande 

crescimento do ritmo de penetração do SIG nas organizações, sempre alavancado pelos 

custos decrescentes do hardware e do software, e também pelo surgimento de 

alternativas menos custosas para a construção de bases de dados geográficas. 

 

O SIG pode ser definido como um sistema automatizado empregado no armazenamento, 

analise e tratamento de dados geográficos (Davis e Fonseca, 2001). O SIG é um tipo de 

software que associa informações geográficas a bancos de dados convencionais. É 

composto por um conjunto de técnicas cuja utilização oferece ao usuário uma visão 

complexa e ao mesmo tempo sintética de seu ambiente de trabalho. 

 

Segundo Eastman (1997), o SIG apresenta como características básicas à presença de 

alguns módulos: 

 

- sistema de aquisição e conversão de dados; 

- banco de dados espaciais e de atributos; 

- sistema de gerenciamento de banco de dados; 

- sistema de análise geográfica; 

- sistema de processamento de imagens; 

- sistema de modelagem digital do terreno; 

- sistema de análises estatísticas; 

- sistema de apresentação cartográfica. 

 

Logo, a diferença fundamental entre um CAD e um SIG é que o CAD não incorpora a 

possibilidade de realização de análises espaciais ou funções geográficas (Rocha, 2001). 
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O termo geoprocessamento origina-se da combinação dos vocábulos geo (terra) e 

processamento originaria do epíteto “processo” (andar avante ou progresso) (Moura, 

2000). O geoprocessamento pode ser entendido como um conjunto de técnicas 

computacionais que opera sobre bases de dados georreferênciados (Silva, 2001), 

empregadas na interpretação, analise e compreensão do espaço. O geoprocessamento 

opera abstraindo o mundo real, transferindo ordenadamente suas informações para um 

sistema computacional. Esta transferência é feita sobre bases cartográficas, através de 

um sistema se referencia apropriado. O geoprocessamento opera a partir de um conjunto 

de ferramentas de aporte, dentre as quais destacam-se o SIG, CADs e Desktop mappings 

(Rocha, 2000). 

 

Rocha (2000) argumenta que com o advento da informática na automação de processos, 

surgiram varias ferramentas para a captura, armazenamento, processamento e 

apresentação de informações espaciais georreferenciadas. A ligação técnica e conceitual 

dessas ferramentas levaram ao desenvolvimento da tecnologia de processamento de 

dados geográficos, denominada geoprocessamento. 
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2.7 - Krigagem 

 

A Krigagem ordinária é um método de estimativa local do valor médio de uma variável 

regionalizada em um domínio limitado da região amostrada.  O valor médio da variável 

é dado por ZV(X0)=1/V�V(X0)Z(x)dx em um domínio V(X0). 

 

A estimativa por Krigagem de ZV é feita através da utilização de uma combinação 

linear de n dados da vizinhança de V, {Z(Xi), i ∈ (n)}, ou seja: Zk=� ni=1λiZ(Xi) onde 

λi são os ponderadores atribuídos a cada amostra Z(Xi). 

 

A determinação dos ponderadores λi leva em conta a posição espacial de cada amostra 

em relação ao domínio V a ser estimado, a posição relativa das amostras e a estrutura de 

variabilidade do fenômeno, caracterizadas pela função variograma. 

 

Os n ponderadores λi são calculados de forma a assegurar: 

1º – um estimador não enviasado, dado pela condição de que o erro tenha esperança 

matemática nula: 

E[Zv – Zk] = 0, o que leva a condição � ni=1λi = 1 

2º - que a variância de estimativa, ou seja, a variância do erro seja mínima: 

σε
2 = E[Zv – Zk] deve ser mínima. 
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3 - Metodologia 

 

Os dados usados neste trabalho foram cedidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia – 

INMET; órgão pertencente ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - 

MAPA, através do Quinto Distrito de Meteorologia que é responsável pela aquisição 

dos dados meteorológicos, previsão de tempo e clima e manutenção da rede de estações 

meteorológicas dentre outras atribuições de competência do órgão na jurisdição do 

estado de Minas Gerais. 

 

Para realizar a pesquisa foram utilizados dados de temperatura média mensal referentes 

à junho, julho e agosto do ano de 1983, durante a estação de inverno, além das médias 

climatológicas compreendidas no período de 1961 a 1990 das quarenta e uma estações 

meteorológicas convencionais de superfície distribuídas pelas diferentes regiões na área 

de estudo. 

 

Antes de iniciar o trabalho houve uma etapa prévia onde foi feita uma rigorosa filtragem 

e correção dos dados utilizados no estudo cujo propósito foi eliminar qualquer dado que 

possivelmente pudesse estar incorreto para que não fossemos levados a resultados 

equivocados e/ou errôneos. 

 

De posse dos dados, elaborou-se uma planilha no software Excel em que separadamente 

foram distribuídos as médias da temperatura ocorrida e as médias da temperatura 

climatológicas para os meses de interesse do trabalho e a partir daí; calculou-se a 

anomalia de temperatura média mensal que corresponde a diferença entre a temperatura 

ocorrida e a média histórica.  

 

Após todo o procedimento de obtenção, filtragem e correção dos dados de temperatura 

média gerou-se os mapas de anomalias de temperaturas médias mensais no inverno de 

1983, para tal utilizou-se o método de interpolação Krigagem ordinária através do 

Software SURFER� versão 7. 
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4 – Resultados e Discussões 

 

O fenômeno El Niño do ano 1983 foi considerado um dos eventos mais intenso que se 

tem registro e estima-se que os prejuízos causados por ele em todo o Planeta foram da 

ordem de 13 bolhões de dólares. 

 

Verificou-se que as anomalias de temperatura mais acentuadas que ocorreram durante o 

período de estudo essencialmente na faixa mais ao oeste/noroeste do estado de Minas 

Gerais, como por exemplo, as áreas próximas as localidades de Arinos com 4,6ºC, 

Januária com 4,1ºC e Bambuí com 4,1ºC. 

 

Nesse trabalho, observou-se que durante o período de inverno do ano de 1983 as 

anomalias de temperatura foram positivas em todas as regiões do estado de Minas 

Gerais e principalmente acontecendo nos dois primeiros meses do período estudado, 

pois tal fato se deu provavelmente a ausência e/ou a sua fraca intensidade de massas de 

ar frio de origem polar que predominam sobre parte do continente sul-americano.  
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Durante esse mês as temperaturas não sofreram declínio sobre o estado de Minas Gerais 

o que não é normal visto que já a partir do mês de abril tem-se já a entrada de massas de 

ar frio ocasionando as primeiras ondas de frio na região Sudeste do Brasil. 

 

Foi o mês que apresentou temperatura elevada por diversos dias consecutivos haja visto 

que nesse mês as anomalias positivas de temperatura ficaram muito elevadas. 

Consecutivamente por um período mais longo.  
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Figura 6 – Valores de anomalia em (ºC). 
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Nesse período ainda constatou-se que as condições atmosféricas não foram 

influenciadas por massas de ar frias, assim o mês de julho foi marcado por temperatura 

elevada ainda que em menores proporções que o mês de junho. Nas proximidades da 

localidade de Salinas que fica na região do Vale do Jequitinhonha em Minas Gerais a 

anomalia chegou a quase 4ºC 
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Figura 7 – Valores de anomalia em (ºC) 
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Já no mês de agosto as anomalias tiveram seu módulo um pouco inferior aos dos meses 

anteriores ficando por volta de 2,8ºC nas proximidades da  localidade de Unaí ao 

noroeste do estado de Minas Gerais, ou seja, as temperaturas reduziram um pouco no 

final do período de inverno mostrando que as massas de ar frias não foram marcantes e 

que em pleno inverno as temperaturas estiveram elevadas. 
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Figura 8 – Valores de anomalia em (ºC) 
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Tabela dos dados de anomalia de temperatura média mensal nas estações 

meteorológicas em Minas Gerais: 

 

 

Estações Meteorológicas  longitud
e 

latitud
e 

junho 1983 
(ºC) 

julho 1983 
(ºC) 

agosto 1983 
(ºC) 

 FORMOSO 83334 -46.25 -14.93 3.6 3 2.1 
 ESPINOSA 83338 -42.85 -14.91 2.1 2.7 1.8 

 BURITIS 83383 -46.41 -15.61 2.6 3 1.8 
 ARINOS 83384 -46.05 -15.9 4.6 3.1 2.1 

 JANUÁRIA 83386 -44.35 -15.43  4.1 4 2.1 
 MONT. AZUL 83388 -42.75 -15.08 2.8 3 1.9 

 MOCAMBINHO 83389 -44.01 -15.05 2.7 3.3 2.2 
 PEDRA AZUL 83393 -41.45 -16 1.8 2.5 1.3 

 JANAÚBA 83395 -43.3 -15.78  2.8 2.4 1.8 
 UNAI 83428 -46.88 -16.36 3.3 3.3 2.8 

 M. CLAROS 83437 -43.86 -16.71 2.7 2.9 1.8 
 SALINAS 83441 -42.3 -16.16  1.9 3.9 2.2 
 ARAÇUAI 83442 -42.05 -16.83  1.6 2.5 0.8 

 PARACATU 83479 -46.86 -17.21  3.3 3 1.6 
 J. PINHEIRO 83481 -46.16 -17.7 3.8 3.6 2.4 
 PIRAPORA 83483 -44.95 -17.33 2.9 2.5 1.1 

 ITAMARANDIBA 83488 -42.85 -17.85  3.7 3.1 1.5 
 TEÓFILO OTONI 83492 -41.5 -17.85 2.4 2.8 1.4 
 CAPINÓPOLIS 83514 -49.56 -18.68 2.1 3.1 1.2 
 PATOS DE MG 83531 -46.51 -18.6 3.4 3.1 1.8 
 DIAMANTINA 83538 -43.6 -18.25  2.4 2.5 1.3 

 G. VALADARES 83543 -41.93 -18.85  1.7 1.8 0.3 
 POMPÉU 83570 -45 -19.21 4.1 3.2 1.5 
FRUTAL 83574 -48.93 -20.03 3.1 3.2 2.2 

 UBERABA 83577 -47.95 -19.75  2.9 3.1 1.1 
 ARAXÁ 83579 -46.93 -19.56  3.7 2.7 1.5 
 BAMBUI 83582 -45.98 -20 4.1 2.8 1.8 

 SETE LAGOAS 83586 -44.25 -19.46  3.7 3.1 1.8 
 B. HORIZONTE 83587 -43.93 -19.93 3.3 2.8 2.1 
C. M. DENTRO 83589 -43.43 -19.03 3.4 3 1.1 
 CARATINGA 83592 -42.15 -19.8 2.5 2.3 1 

 AIMORÉS 83595 -41.06 -19.31 2.6 2.4 1.3 
 CAPARAÓ 83639 -41.86 -20.51  4.1 3.5 1.4 

 VIÇOSA 83642 -42.85 -20.75 3.1 3.1 1 
 MACHADO 83683 -45.91 -21.66 2.6 3.3 1.9 
 LAVRAS 83687 -45 -21.23  2.3 2.5 1.3 

 BARBACENA 83689 -43.76 -21.25  2.5 2.8 1.3 
 JUIZ FORA 83692 -43.38 -21.76 0.4 1.2 0.5 

 S. LOURENÇO 83736 -45.01 -22.1 3.5 4.1 2.2 
OLIVEIRA 83637 -44.81 -20.68 2.8 2.6 1.3 

S.J. DEL REI 83688 -44.26 -21.3 2.6 2.1 0.3 
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5 - Conclusão 

 

Constatou-se durante o período estudado que o El Nino exerce influência sobre o 

comportamento da variável climática temperatura do ar, isto é, em anos em que se 

configura o fenômeno as temperaturas médias mensais no período de inverno para as 

regiões do estado de Minas Gerais tornam-se mais elevadas. 

 

Observou-se para o mês de junho de 1983 que a maior anomalia de temperatura igual a 

4,6ºC ocorreu na cidade de Arinos que está localizada na região noroeste do estado de 

Minas Gerais. 

 

Observou-se para o mês de julho de 1983 que a maior anomalia de temperatura igual a 

4,1ºC ocorreu na cidade de São Lourenço que está localizada na região sul do estado de 

Minas Gerais.  

 

Observou-se para o mês de agosto de 1983 que a maior anomalia de temperatura igual a 

2,8ºC ocorreu na cidade de Unaí que está localizada na região noroeste do estado de 

Minas Gerais. 

 

De maneira geral conclui-se que nas regiões noroeste, sul, Triângulo, Alto São 

Francisco, leste, norte e centro do estado de Minas Gerais as temperaturas médias 

mensais superaram significativamente a média histórica. 
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