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1. INTRODUÇÃO 

O presente relatório tem o objetivo de sistematizar os resultados atingidos, 

desde a implantação do projeto em dezembro de 2014 (Projeto: APQ-03773-14 

Sustentabilidade da Bacia do Rio Pandeiros - MG: Dinâmica de Vertentes da 

Bacia do Rio Pandeiros) até sua conclusão em janeiro de 2020. Apesar de haver 

informações ainda em análise, vários trabalhos foram publicados em eventos 

científicos e periódicos e serão utilizados para embasar este documento. 

Desde o início da pesquisa, foram aplicadas diversas técnicas para 

obtenção e análise de dados coletados em campo e das estações 

meteorológicas locais, incluindo séries temporais de curto, médio e longo prazo, 

relacionando eventos de macroescala (El Niño/La Niña, Oscilação Decadal do 

Pacífico etc.), mesoescala (dinâmica das massas de ar) e microescala (relevo e 

uso do solo). 

De forma geral o conjunto de investigações detectou a variabilidade das 

chuvas e relação com processos naturais e antrópicos (desenvolvimento de 

processos erosivos e relação com alterações introduzidas na cobertura vegetal). 

Embora a ação antrópica não afete objetos em macro e mesoescala (clima 

global, dinâmica das massas de ar etc.), isso é fato em microescala (clima local 

e microclimas) e pode ser detectado tanto em termos de gênese (origem) e 

através da repercussão na variação dos elementos climáticos. Mesmo não 

sendo capaz de modificar a ação de fatores ou controles climáticos em macro e 

mesoescala como foi mencionado (componentes orbitais terrestres, atividade 

solar, correntes oceânicas, massas de ar etc.) é fundamental a compreensão 

desses fatores para que a sociedade se organize visando reduzir o efeito de 

impactos negativos diretamente ligados a esses fatores (eventos extremos de 

chuva, estiagens prolongadas, anomalias de temperatura etc.). 

Na medida em que o ser humano altera as condições naturais, direta ou 

indiretamente, contribui para a redução da capacidade de suporte do ambiente, 

tornando-o mais susceptível a ação desses fatores. Tudo indica que não houve 
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modificações perceptíveis na variabilidade dos elementos climáticos 

(principalmente das chuvas). No entanto, a capacidade do ambiente de absorver 

o impacto associado a ação desse atributo se reduziu, podendo acelerar o 

desenvolvimento de processos erosivos, denotado pela presença de dezenas de 

voçorocas como mostra o contato dos chapadões no alto vale do Pandeiros com 

setores rebaixados menos dissecados do relevo no médio e baixo vale, de 

acordo com pesquisa de Lima et al. (20019). O mesmo se aplica às variações de 

temperatura e umidade do ar, ou seja, o aumento da temperatura detectada e 

redução da umidade do ar (JARDIM e MOURA, 2018) se deve não às mudanças 

climáticas globais, mas às alterações introduzidas nos componentes naturais da 

paisagem, principalmente pela substituição da cobertura vegetal primitiva por 

empreendimento ligados a agropecuária e urbanização. Embora sejam vitais 

para a organização humana, esses tipos de empreendimentos requerem a 

compreensão da dinâmica do meio natural para sua implantação, caso contrário 

corre-se o risco de intensificar os impactos negativos e, consequentemente, o 

comprometimento da produção ligada a esses empreendimentos.   

Com a finalidade de descrever os passos adotados no desenvolvimento 

da pesquisa, a estrutura deste relatório privilegiou as informações produzidas 

organizadas da seguinte forma: (1) introdução, (2) orientação geral do 

desenvolvimento da pesquisa, focando a descrição das metodologias aplicadas, 

(3) caracterização da área de estudo, (4) resultados alcançados, (5) referências 

bibliográficas, (6) relação das publicações resultantes e (7) anexos, incluindo 

todas as publicações até o presente momento na forma de resumos simples, 

resumos expandidos, artigos completos publicados em anais de eventos 

científicos, capítulos de livro e em periódico científico (embora ainda haja 

trabalhos em fase de elaboração). 

As premissas que nortearam o desenvolvimento do projeto consideraram 

dois aspectos básicos: (a) as alterações introduzidas nas características de uso 

do solo produzem efeito cumulativo ao longo do tempo no quadro ambiental, 

refletindo-se nas variações de temperatura do ar, uma vez que esse atributo 

(temperatura do ar) guarda estreita relação com as características de superfície 

e com os componentes do balanço de radiação associadas a essa superfície e 
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a camada de ar sobrejacente; (b) As variações e/ou tendências de médio e longo 

prazo (vários anos seguidos, décadas etc.) estão geneticamente (causa, origem) 

ligados à fatores de mesoescala e macroescala, sem relação com atividade 

humana. Todavia, mesmo o ser humano não possuindo qualquer influência 

sobre esse nível de organização climática, sua ação pode influenciar no efeito 

ou impacto, intensificando e/ou atenuando determinados processos. 

 

2. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS UTILIZADOS  

 Foram vários os procedimentos metodológicos utilizados e variaram 

conforme a natureza do objeto de estudo, de acordo com suas exigências em 

termos de abrangência espacial e temporal, iniciando por abordagens analíticas 

até aquelas associadas a sínteses parciais ao final da pesquisa. 

(1) Primeira fase: análise das características do clima regional. Essa fase 

incluiu estudos diagnósticos sobre a dinâmica e variabilidade das chuvas e 

temperatura do ar a partir de dados recolhidos de regiões adjacentes à bacia do 

rio Pandeiros, considerando dados de séries de médio e longo prazo das 

estações meteorológicas da rede oficial do Instituto Nacional de Meteorologia 

(INMET) de 1961 a 2018 (Januária, Carinhanha, Montes Claros, Arinos, 

Formoso, Espinosa, Janaúba e Salinas). Foram aplicados recursos estatísticos 

para detecção da variabilidade climática utilizando médias, mediana, desvio 

padrão, histogramas, Box Plot, correlação e tendências na variação das chuvas 

e temperatura do ar associadas, principalmente à dinâmica atmosférica. 

(2) Segunda fase: análise das variações dos atributos climáticos locais no 

interior da Bacia do Rio Pandeiros. Nessa fase utilizou-se dos dados coletados 

em campo pelas estações automáticas Davis, da rede de pluviômetros 

automáticos do Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear (CDTN) e 

das estações meteorológicas da rede oficial do Instituto Nacional de 

Meteorologia (INMET) sediadas em Januária e Chapada Gaúcha para o período 

de 2008 a 2019. 
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(3) Paralelamente à fase anterior foram analisados, também, a relação 

dos microclimas com componentes de uso do solo, considerando as variações 

de temperatura do ar como indicador de alteração ambiental, dada sua estreita 

relação com as propriedades da superfície em termos de recepção de radiação 

solar e conservação/transmissão de calor. Os dados utilizados, consonantes aos 

dados recolhidos em campo nas fases anteriores, foram monitorados em 

ambientes microclimáticos (mata ciliar, remanescentes de área natural de 

cerrado, pastagem e uso urbano) com registradores automáticos portáteis 

acondicionados no interior de mini-abrigos meteorológicos construídos com a 

finalidade de homogeneizar o ambiente de coleta. Os detalhes de construção e 

utilização desse aparato encontram-se em Jardim (2018).  

De forma subsidiária, foram utilizados recursos de geoprocessamento 

para produção das cartas de localização da área de estudo e de interpolação 

dos valores de chuva para construção das cartas de isoietas (distribuição das 

chuvas). 

De forma geral, abarcando os três itens apontados, primeiramente foram 

consultados dados das Normais Climatológicas 1961-1990 (DNMET, 1992) com 

a finalidade de obter um quadro geral de representação do clima na região. Em 

seguida utilizaram-se as séries anuais de dados (1961-2018) obtidas das 

estações meteorológicas do Instituto Nacional de Meteorologia – INMET 

(www.inmet.gov.br) através do Banco de Dados Meteorológicos para Ensino e 

Pesquisa (BDMEP), situadas nos municípios elencados (Arinos, Chapada 

Gaúcha, Espinosa, Formoso, Janaúba, Januária, Montes Claros e Salinas no 

estado de Minas Gerais e Carinhanha no estado da Bahia). 

Como se trata de séries temporais relativamente longas e contendo falhas 

de mensuração, a consistência dos dados foi aferida eliminando-se os anos com 

mais de dois meses sem dados e substituindo os meses faltantes com dados de 

média simples aritmética, utilizando-se do software Microsoft Excel (versão 

2010).  
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Com os dados obtidos elaboraram-se tabelas e gráficos referentes ao 

acumulado de precipitação e os desvios em relação às médias. Para definição 

de anos secos, chuvosos e habituais, conforme metodologia de Galvani et al. 

(2012), considerou-se o valor de desvio padrão que, somado ao valor médio de 

chuva do período, define o patamar dos “anos chuvosos” e, de forma 

semelhante, subtraindo-se o valor do desvio padrão da média estabeleceu-se o 

patamar dos “anos secos”. Os anos “habituais” encontram-se entre esses dois 

patamares, aproximando-se das médias. 

A técnica estatística de “Box Plot” foi também utilizada para análise da 

variabilidade das chuvas. De acordo com Galvani e Luchiari (2012) a distribuição 

dos valores ocorre a partir da definição de quartis definido pelo valor da mediana: 

os dois quartis centrais e a mediana (a caixa central é dividida pela mediana) 

representam os valores próximos aos habituais, os prolongamentos lineares da 

caixa superior e inferior representam, respectivamente, os valores máximos e 

mínimos, que podem incluir ou representar de forma separada os valores 

extremos (outliers). A partir da distribuição temporal dos dados de chuva nas 

“caixas” foi possível classificar sua distribuição em anos super secos, secos, 

normal, úmido e super úmidos, como pode ser visto no trabalho de Silva et al. 

(2017) aplicado aos dados de chuva de Januária no norte de Minas Gerais.   

Em relação aos dados de temperatura do ar, para a série temporal de 

1961-2017, foi aplicada a análise de regressão linear simples visando detectar 

tendências e possíveis correlações (R) entre a variação dos atributos 

(temperatura) e as transformações nas características de uso do solo, uma vez 

que a temperatura do ar guarda relação genética com as características de 

superfície (o aquecimento do ar ocorre a partir da superfície). 

A análise microclimática da temperatura do ar contou com dados horário-

diários das estações meteorológicas de Januária (-15,44808917º; -

44,36631333º; 468 m) e Chapada Gaúcha (-15,300159º; -45.617431º; 873 m), 

utilizadas, também, como controle local das variáveis climáticas. Contou, 

também, com duas estações instaladas no interior da bacia do rio Pandeiros 

(Davis Vantage Pro 2) e de três pontos com registradores automáticos 
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(datalogger, marca Akso AK 172) instalados em área de pastagem manejada e 

interior de formações florestais de mata ciliar e transição pastagem-cerrado, 

durante segmentos temporais mensais entre os anos de 2016-2018.  

Os dados produzidos foram comparados com informações relativas ao 

ambiente físico (relevo, latitude etc.) e atmosférico ligado à ação das massas de 

ar e em interação com mecanismos de larga escala e teleconexão. 

 

3. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

Conforme mencionado anteriormente, sob perspectiva climatológica, a 

área de estudo vai além dos limites da bacia do rio Pandeiros, requerendo a 

inclusão de regiões adjacentes à área de estudo, principalmente aquelas 

dotadas de estações meteorológicas, uma vez que determinados processos têm 

origem em outras localidades e regiões exterior à bacia do rio Pandeiros, 

associadas à dinâmica das massas de ar de abrangência subcontinental. 

A região situa-se, em termos de coordenadas aproximadas (figura 1), 

entre os paralelos 14° e 17°Sul e meridianos 42° e 46° Oeste, no norte-noroeste 

do estado de Minas Gerais, no limite entre domínios climáticos e de vegetação 

com componentes do Brasil Central sobre áreas planálticas com vegetação de 

cerrado, volume anual de chuvas superior a 1100 mm sazonalmente distribuídos 

entre os meses de outubro a março (municípios de Montes Claros, Arinos e 

Formoso) e aqueles geneticamente ligados ao semiárido nordestino (caso dos 

municípios de Carinhanha, Espinosa e Salinas), instalados principalmente em 

setores deprimidos das bacias do São Francisco e Jequitinhonha, com redução 

dos totais anuais de chuva (< 900 mm) e crescente irregularidade em sua 

distribuição na direção dos núcleos mais secos do interior da região Nordeste. 

Referindo-se especificamente à bacia do rio Pandeiros, com área aprox. 

de 3940 km² (figura 1), é abrangida na sua quase totalidade pelos municípios de 

Januária (15°29'16"S; 44°21'43"O) e Bonito de Minas (15°19'22"S 44°45'14"O). 

Segundo dados do IBGE (2017) Januária possui área de 6.661,666 km², 
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população de 65.463 habitantes e economia voltada para o setor de serviços e, 

secundariamente, indústria e agropecuária. O município de Bonito de Minas 

possui área de 3905 km², 10.797 habitantes e economia com base na produção 

de artesanato e agricultura. 

Em termos climáticos, conforme Nimer (1989), a área assinala transição 

do clima “Tropical Quente Semiúmido” com 04-05 meses de seca, para o 

“Tropical Quente Semiárido”, com 06 meses de seca, verificando-se paulatina 

redução dos totais de chuvas de ±1500-1200 mm para ≤800 mm na faixa de 

transição para o semiárido nordestino. As médias anuais de chuva e 

temperatura, de acordo com dados das Normais Climatológicas 1961-1990 

(DNMET, 1992), indicam para o município de Januária 826,5 mm, concentrados 

entre novembro e abril, e 24,4°C. O relevo é plano-ondulado, com baixo grau de 

entalhamento dos vales e chapadões nas áreas de cabeceiras a oeste da foz do 

rio Pandeiros. As altitudes variam entre 400 m a 900 m. 

 

Figura 1. Localização da bacia do rio Pandeiros e municípios próximos dotados 

de estações meteorológicas da rede oficial do Instituto Nacional de Meteorologia 

(INMET). 
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4. RESULTADOS   

Os resultados obtidos discutem a ação mecanismos de causa e efeito das 

variações dos atributos climáticos e tiveram início com pesquisas de cunho 

analítico-explicativa até aquelas voltadas para a construção sínteses parciais na 

medida em que o projeto avançava. As observações listadas a seguir incluem 

aspectos mais significativos dos resultados das pesquisas desenvolvidas sobre 

o clima na área de estudo, durante a execução do projeto, e o texto integral pode 

ser consultado nos artigos publicados e incluídos no anexo (capítulo 7). 

(a) Variações regionais da chuva: tendência e variabilidade.   

Conforme avaliaram Silva et al. (2017) e Jardim e Moura (2018), a 

classificação mensal dos dados de precipitação evidenciou tendência de maior 

frequência de meses normais e secos sobre a região, sugerindo padrão 

relacionado estreitamente ao regime de chuvas com características de transição 

entre o clima tropical semiúmido para o tropical semiárido. 

Utilizando o diagrama de caixa (box plot) os autores supracitados 

identificaram valores que se encontram entre o valor mínimo e o 1º quartil 

considerados meses secos, os valores entre o 1º quartil e o 3º quartil 

considerados meses normais e aqueles entre o 3º quartil e os valores máximos 

denominados de meses úmidos. A classificação dos dados de chuva (totais 

relativos ao período de 1961-2016) foi dividida em super seco, seco, normal, 

úmido e super úmido foi estabelecida para cada uma das localidades: Januária 

(903,0 mm): 2,85%, 36,99%, 33,13%, 22,15%, 4,88%; Carinhanha (798,9 mm): 

3,33%, 39,44%, 30,83%, 19,72%, 6,67%; Montes Claros (1086,4 mm): 2,38%, 

31,55%, 37,70%, 23,61%, 4,76%; Arinos (1180,6 mm): 3,33%, 33,81%, 35,24%, 

21,90%, 5,71%; Salinas (877,2 mm): 3,42%, 23,93%, 44,44%, 23,08%, 5,13%; 

Janaúba (780,7 mm): 3,76%, 38,44%, 31,18%, 20,16%, 6,45%; Formoso (1225,7 

mm): 3,54%, 33,84%, 35,35%, 21,21%, 6,06%; Espinosa (739,6 mm): 2,56%, 

34,19%, 35,26%, 22,86%, 5,13%. 
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Os valores obtidos para Carinhanha e Salinas indicam maior 

comprometimento com as condições climáticas do semiárido nordestino, cujo 

regime de chuvas está associado a baixa frequência de atuação das 

descontinuidades polares de S-SW e atuação da Massa Equatorial do Atlântico 

(MEC) quente e estável conforme explicação de Borsato (2016), gerando 

dependência das chuvas causadas pela atuação ocasional de linhas de 

instabilidade (LI). Em Montes Claros e Arinos os desvios são menores indicando 

relação com o clima tropical alternadamente seco e úmido do centro-oeste do 

Brasil e, portanto, com maior frequência de atuação de linhas de instabilidade 

(LI), sistemas frontais (SF) e, ocasionalmente, a ação da Zona de Convergência 

de Umidade (ZCOU) e Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS). 

A regionalização do clima é semelhante àquela apresentada por Nimer 

(1989) e Sant’Anna Neto (2005), com redução dos totais de chuva de sul-

sudoeste para norte-nordeste, delimitada pela diagonal de atuação dos sistemas 

de baixa pressão e instabilidade associado às Zonas de Convergência de 

Umidade e do Atlântico Sul (ZCOU e ZCAS), articuladas a partir do acoplamento 

de vários sistemas atmosféricos (sistemas frontais, linhas de instabilidades, 

complexos convectivos etc.), responsáveis por grande parte da ocorrência de 

precipitação na região sudeste (e no norte de Minas Gerais) no período chuvoso 

de outubro a março. 

Outro aspecto constatado, relativo à variabilidade, envolveu a aplicação 

de valores de desvio padrão como medida de dispersão (JARDIM e MOURA, 

2018). Teoricamente, quanto mais dispersos os valores (quanto mais distante do 

valor da média) maior a variabilidade das chuvas. Os dois casos mais extremos 

estão representados pelas localidades de Carinhanha-BA, com menor valor de 

desvio padrão amostral (201,4) e Arinos-MG, com maior valor (276,0), 

indicativos, respectivamente, de menor e maior variabilidade climática. Para os 

sistemas antrópicos, como a agropecuária, a variabilidade das chuvas, 

principalmente no período úmido, é mais crítica do que aquela verificada no 

período seco (tabela 1). 
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Em relação a este tópico, para maiores detalhes, consultar as publicações 

incluídas como anexos 1, 2, 3, 6, 7 e 13 dos capítulos 6 e 7. 

Tabela 1. Totais médios anual e mensal, mediana, desvio padrão (1961-2016) e 

dados das Normais Climatológicas (1961-1990; 1981-2010) das localidades 

incluídas na área de estudo. 

Januária 260,8

Montes Claros 268,9

Carinhanha 201,4

Espinosa 263,6

Janaúba 223,7

Salinas 226,3

Arinos 276

Formoso 261,9

1961-2016 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total

Januária 168,1 109,2 123,3 44,2 12,1 2,3 0,9 1,6 7,4 64,2 185,2 184,5 903,0

Montes Claros 217,8 99,0 121,6 37,5 11,5 3,4 1,4 1,7 18,0 89,0 200,1 218,6 1019,6

Carinhanha 137,1 110,9 113,9 44,4 7,7 1,7 0,4 0,1 7,0 36,1 159,0 180,6 798,9

Espinosa 128,0 79,1 91,1 41,4 9,5 2,0 1,6 1,7 8,6 47,1 121,7 149,8 681,7

Janaúba 152,4 80,2 103,4 42,5 9,2 1,4 0,7 2,4 7,0 47,7 152,4 166,1 765,3

Salinas 148,6 77,6 108,9 47,8 18,7 4,2 7,5 4,4 16,9 70,6 169,5 172,3 847,1

Arinos 214,2 131,9 165,2 63,7 17,1 5,4 2,1 8,1 15,5 79,3 197,4 264,4 1164,5

Formoso 193,4 161,6 193,9 107,1 20,8 3,1 1,2 3,2 21,2 88,4 193,5 221,4 1208,7

Mediana

(1961– 2016)

Média

(1961 – 2016)

Média Normal 

Climatol.

(1961 – 1990)

Média Normal 

Climatol.

(1981 – 2010)

887,6 826,5

846,1

1170,6

1215,8

903

1019,6

798,9

681,7

765,3

847,1

1164,5

1208,7

1058,3

782,2

676,8

779,9

811,4

Desvio Padrão Amostral

(1961 – 2016)

1275,2

1176

948,3

1086,4

757,6

739,6

780,7

877,2

1180,6

1225,7

1086,4

813,7

745

-

 

 (b) Variações Locais de Chuva 

Em relação às variações locais de chuva na bacia do rio Pandeiros a 

distribuição é diferenciada e favorece áreas com maior valor de altitude sobre os 

chapadões situados a oeste da foz do Pandeiros, no alto vale desse rio. Na área 

de contato desse setor com as porções mais rebaixadas da bacia, impõe-se 

como necessidade a restrição parcial/total de utilização antrópica com 

finalidades de urbanização e agropecuária, uma vez que essa área está exposta 

ao maior volume de água precipitada e, portanto, sujeita a impactos erosivos. A 

elevada declividade e propensão ao desenvolvimento de processos erosivos 

conforme descreve Lima et al. (2019) ao identificar e caracterizar a ocorrência 

de voçorocas nesse setor pode amplificar a carga de sedimentos e de 

assoreamento na foz do rio Pandeiros. 

Os valores médios anuais de chuva para o período compreendido entre 

2008 e 2018 foram superiores na Chapada Gaúcha (1039,9 mm) em 

comparação à Januária (887,2 mm), com diferença de 152,7 mm, fato também 
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verificado na distribuição mensal, exceto para os meses de outubro e dezembro, 

e nos totais anuais, exceto em 2011 e 2016 (tabela 2). 

O padrão crescente dos totais de chuva em direção à Chapada Gaúcha e 

alto vale da bacia hidrográfica do rio Pandeiros, considerando a relativa 

proximidade entre as localidades (±109 km) permite situá-las sob mesmo 

domínio de influência das diferentes massas de ar que atuam na região. 

Portanto, a topografia e altitude assumem o papel de modular localmente as 

variações de chuvas. Esse padrão de variação também foi verificado a partir de 

dados oriundos de pluviômetros instalados em campo do Centro de 

Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear (CDTN) e pode ser consultado em 

Jardim et al. (2019) constante do anexo 5. 

A turbulência mecânica imposta pelo relevo de áreas planálticas aumenta 

a convecção do ar. A coluna de ar ascendente formada resfria-se por 

descompressão adiabática e ao atingir a saturação forma nuvens e, sob certas 

condições, precipitação (efeito orográfico). Trata-se, portanto, de um efeito 

adicional relacionado à formação de nebulosidade e chuvas e não propriamente 

de introdução de água no sistema, uma vez que a água atmosférica presente é 

oriunda de fontes externas, advectada pelas massas de ar do oceano Atlântico. 

Entre os anos de 2008 e 2018, os totais de chuva analisados em sucessão 

temporal mostrou padrão estacional, concentrando-se no período entre 

novembro e abril, apesar da reposição de água no sistema, após o período seco 

(maio a outubro), consumir o total de precipitação de novembro, com excedentes 

a partir de dezembro conforme indica Nimer e Brandão (1989). 

Em relação a este tópico, para maiores detalhes, consultar as publicações 

incluídas como anexos 2, 5, 9, 12 e 15 dos capítulos 6 e 7. 
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Tabela 2. Variação local das chuvas em Januária e Chapada Gaúcha (2008-

2018). 

 

(c) Microclimas 

Os valores médios, máximos e mínimos de temperatura e umidade 

relativa do ar obtido na área de mata ciliar do rio Pandeiros (média: 25,4°C; máx.: 

36,5°C; min.: 17,2°C; UR: 65%) foram inferiores aos valores na área de 

pastagem da estação Davis Vantage Pro 2  (média: 26,4°C; máx.: 37,7°C; min.: 

19,3°C; UR: 66%) e da estação meteorológica (INMET) de Januária (média: 

26,8°C; máx.: 38,2°C; min.: 20,2°C; UR: 64%). Essas diferenças de temperatura 

do ar em termos de valores absolutos superaram frequentemente valores de 

2,0°C - 4,0°C em situações horárias (sempre inferiores na mata ciliar). 

Em princípio as variações encontradas parecem óbvias, mas a dinâmica 

de variação da temperatura e umidade do ar em ambientes naturais segue 

dinâmica própria. Na área natural do interior do Parque Nacional da Serra do 

Cipó Jardim e Galvani (2018) e Jardim et al. (2019) verificaram valores 

Januária

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

2008 83,6 53,9 74,2 105,3 0,3 0 0 0 12,6 0,7 177,9 278,9 787,4

2009 215,2 83,1 100,1 104,4 15,7 12 0 6,6 13,9 247,6 55,6 302,5 1156,7

2010 26,9 60,6 184,7 85,2 19,6 0,1 0,1 0 12,2 29,3 365,3 216,1 1000,1

2011 194,4 119,2 386,6 49,8 13,2 0 0 0 0 55 195,8 282 1296,0

2012 128,3 21,5 54,7 0,2 24,6 0 0 0 0 1,1 468 23,9 722,3

2013 307,2 25,5 148 124,4 0,6 0,2 0 0 5,4 71,2 129,4 296,5 1108,4

2014 50,1 25,3 49,7 5,3 13,7 0 0 0 4 55,7 190,8 210,5 605,1

2015 20,7 275,1 56,7 25,8 19 0 0,2 0 0 9,2 172,7 51,2 630,6

2016 456,5 8,9 74,8 3 0 0 0 2,4 0 83,7 232,8 128,6 990,7

2017 20,1 94,7 96,3 1,8 20,6 0 0,3 0 0 29,5 73,9 248,8 586,0

2018 60,4 362,5 128,7 10,9 0,0 0,0 0,0 0,3 10,5 32,0 136,3 134,3 875,9

Média 142,1 102,8 123,1 46,9 11,6 1,1 0,1 0,8 5,3 55,9 199,9 197,6 887,2

Chapada Gaúcha

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

2008 250 144 89 108 0 0 0 0 42 12 219 275 1139,0

2009 226 124 166 116 73 12 0 20 12 290 121 205 1365,0

2010 67 59 136 x x x x x 80 x x x x

2011 0 108 291 26 4 0 0 0 0 173 200 282 1084,0

2012 138 30 146 34 21 0 0 0 1 9 352 62 793,0

2013 324 34 242 94 0 25 0 0 10 54 194 427 1404,0

2014 72 154 188 31 1 24 0 2 0 36 169 145 822,0

2015 28 115 147 214 43 0 0 0 0 94 237 82 960,0

2016 373 17 115 0 0 6 0 1 6 6 151 169 844,0

2017 45 213,6 149,6 0,6 37,8 0 0 0 5,2 19,8 246,8 178,6 897,0

2018 181,0 133,0 131,0 120,0 0,0 0,0 0,0 35,0 11,0 17,0 347,0 116,0 1091,0

Média 154,9 102,9 163,7 74,4 18,0 6,7 0,0 5,8 15,2 71,1 223,7 194,2 1039,9

Fonte: INMET (www.inmet.gov.br)
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habitualmente mais quentes em área de cerrado quando comparado às áreas 

urbanas de Sete Lagoa e Belo Horizonte. Em princípio, o fato de um ambiente 

natural apresentar valores de temperatura mais elevados do que aqueles 

verificados em área urbana, não se traduz em impacto negativo ou fator limitante 

para a vida vegetal instalada nos trópicos, desde que a vegetação tenho suas 

necessidades hídricas atendidas. No caso específico da Serra do Cipó, desde 

sua transformação em unidade de conservação, as formações vegetais 

experimentaram ampliação em termos de espaço ocupado, mesmo num 

ambiente com temperaturas mais elevadas. 

No caso do rio Pandeiros, as diferenças de temperatura do ar (tabela 3) 

em relação aos valores médios e absolutos (média das médias, médias das 

mínimas e máximas e valores absolutos mínimo e máximos) na área de 

pastagem superaram os valores verificados na mata ciliar (+1,5°C; +0,2°C; 

+3,1°C; +1,5°C; 3,9°C) e em Januária (+0,9°C; +0,1°C; +1,3°C; -2,7°C; +2,2°C), 

mostrando, também, maior valor de amplitude média e máxima. Diferenças de 

temperatura de ±0,1-0,2°C e de até ±5% para a umidade relativa foram 

considerados iguais, uma vez que se encontram na margem de erro dos 

equipamentos.   

O excedente de calor produzido em ambiente aberto de pastagem, 

decorrente do maior grau de insolação sobre superfície parcialmente desprovida 

de vegetação, é adicionado ao excedente de calor próprio da latitude da área de 

estudo (15,5° Sul) forçando, com relativa frequência, a elevação da temperatura 

para valores superiores a 35,0°C. 

A substituição da vegetação nativa biodiversa, dotada de diferentes ciclos 

fenológicos, por ecossistemas simplificados com espécies culturalmente 

valorizadas pelas sociedades humanas (lavouras, silvicultura, pastagens etc.), 

além da introdução de equipamento urbano, favorece o saldo positivo de calor, 

que é adicionado ao saldo positivo natural próprio das latitudes tropicais, 

forçando a elevação da temperatura do ar durante o dia, com forte perda 

radiativa noturna em função da relativa estabilidade atmosférica e baixo valor de 

umidade do ar.  
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A preservação de espaços com vegetação nativa é fundamental na 

pedogênese, preservação da microfauna do solo, infiltração de água de chuva, 

evaporação (via evapotranspiração dos vegetais) e regulação da vazão dos rios, 

ainda mais se for considerada as características de distribuição das chuvas 

quando comparada à outras regiões do território mineiro e do Brasil. Conforme 

pode ser verificado pela análise do Box Plot e do desvio padrão em relação à 

variabilidade desse atributo (SILVA et al., 2017; JARDIM e MOURA, 2018), a 

maior dispersão nos dados foi verificada justamente nos meses mais úmidos. 

A conclusão refere-se à necessidade de preservação da vegetação nativa 

biodiversa (cerrado e caatinga), com diferentes ciclos fenológicos, e seu papel 

para atenuação do impacto térmico e higrométrico do ar em microescala e 

manutenção dos mecanismos biogeofísicos associado à interação entre a 

superfície, vegetação e atmosfera. 

Em relação a este tópico, para maiores detalhes, consultar as publicações 

incluídas como anexos 2, 4, 8, 10 e 14 dos capítulos 6 e 7. 

Tabela 3. Valores médios e absolutos de temperatura e umidade relativa do ar: 

período de 22/09/2017 a 12/04/2018.  

 Temperatura do ar (°C)  Umidade relativa do ar (%)  

 Pastagem Mata Ciliar INMET  Pastagem Mata Ciliar INMET 

Médias das 
médias diárias 

26,3 24,8 25,4 60 68 73 

Médias das 
mínimas diárias 

20,8 20,6 20,7 42 50 47 

Médias das 
máximas diárias 

33,0 29,9 31,7 77 81 92 

Mínimo absol. 14,5 13 17,2 7 10 14 

Máxima absol. 41,9 38,0 39,7 93 96 99 

Amplit. média 12,2 9,3 11,0 28 31 45 

Amplit. máxima 27,4 25,0 22,5 86 86 85 
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7. ANEXOS 

A seguir foram incluídos os textos integrais dos artigos publicados pelo 

coordenador e participantes deste subprojeto, sobre a climatologia da região do 

rio Pandeiros, na mesma ordem de numeração do capítulo anterior (Capítulo 6 

Relação das Publicações Resultantes). 
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R E S U M O 
O objetivo deste artigo é apresentar os resultados da análise das séries temporais de chuva referente aos municípios de 

Belo Horizonte, Sete Lagoas e Januária (Minas Gerais – Brasil), utilizando a técnica de agrupamento e classificação de 

dados Box Plot, atendendo a relativa falta de estudos de climatologia nessas localidades bem como suprir pesquisas em 

andamento. As fontes de informação incluíram bibliografia especializada e dados anuais de chuva do Instituto Nacional 

de Meteorologia (INMET-BDMET). Os resultados reforçaram o emprego da técnica descrita à caracterização climática 

e identificação de padrões de anos secos e chuvosos e ocorrência de eventos extremos.  
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The box diagram (Box Plot) applied to the analysis of the temporal distribution of rainfall in 

Januária, Belo Horizonte and Sete Lagoas, Minas Gerais, Brazil 

 
A B S T R A C T 

The purpose of this article is to present the results of analysis of rainfall time series related to the municipalities of Belo 

Horizonte, Sete Lagoas and Januária (Minas Gerais - Brazil), using the clustering technique and Box Plot data 

classification, given the relative lack of climatology studies in these locations as well as meet with data research in 

progress. Information sources included specialized bibliography and annual rainfall data from the National Institute of 

Meteorology (INMET-BDMET). The results reinforced the use of the technique described the climatic characterization 

and identification of dry and wet years patterns and extreme events. 

Keywords: rainfall, extreme events, environmental impacts. 

  
 

Introdução 

 

Um dos temas fundamentais dos estudos 

geográficos refere-se à articulação entre o 

ambiente natural e as sociedades humanas. E a 

climatologia, como importante ramo da geografia 

física, busca compreender o impacto produzido 

pelas variações dos elementos ou atributos 

atmosféricos (weather) em diferentes escalas de 

tempo (time) e espaço sobre as organizações 

espaciais naturais e antrópicas.  

A definição de clima surge dessa relação 

entre a atmosfera, a escala temporal e espacial dos 

fatores ou controles climáticos e a repercussão 

sobre o meio ou impacto ambiental dos eventos  

 

ou fenômenos climáticos, cuja definição de escala 

é inseparável da própria definição de clima: “uma 

escala taxonômica como parte da própria 

metodologia da pesquisa climatológica” (Ribeiro, 

1993, p. 288). Isso significa que objetos como o 

impacto de eventos extremos de chuva em áreas 

urbanas exigem metodologias próprias de 

investigação diferentes daquelas utilizadas para 

detectar a variabilidade das chuvas e a recorrência 

de períodos secos e chuvosos sobre espaços 

regionais. 

Esses elementos conceituais podem ser 

detectados na antiga definição de clima de Sorre 

(1934, p. 3) enquanto “la série des états de 

l’atmosphère au-dessus d’un lieu dans leur 

http://www.ufpe.br/rbgfe
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succession habituelle”, a partir da qual o termo 

“sucessão” remete à ideia de encadeamento e 

“habitual” às características de duração, 

frequência e intensidade do fenômeno climático, 

que são particulares de cada espaço da superfície 

terrestre. 

A resiliência ou capacidade de suporte do 

ambiente frente aos diferentes tipos de impactos 

produzidos pelos eventos e/ou fenômenos 

climáticos também assume essa característica de 

singularidade, cuja resolução dos problemas 

detectados exigiria abordagens específicas 

condizentes com as características daquele dado 

espaço. 

Apesar de sua importância frente à 

identificação e resolução dos problemas 

ambientais, as pesquisas na área da climatologia 

em microescala são escassas no estado de Minas 

Gerais, fato injustificado considerando sua 

dimensão territorial, diversidade dos componentes 

paisagísticos e importância econômica no âmbito 

do território brasileiro. Para tanto é fundamental a 

incorporação e o aprimoramento de técnicas de 

levantamento e organização dos dados, sejam eles 

oriundos das estações meteorológicas das redes 

oficiais e/ou a partir de pesquisas em campo.  

Os critérios de observação e mensuração 

de dados em climatologia ou em qualquer outra 

área do conhecimento humano são definidos a fim 

de corrigir e/ou evitar a “contaminação” por 

fatores alheios ao objeto de estudo. E tão 

importante quanto os critérios de levantamento de 

dados, são os critérios de análise dos dados, ou 

seja, a forma de organizá-los de maneira que 

possibilite extrair o máximo de informações 

acerca do objeto de estudo. 

Análises primorosas em climatologia 

foram produzidas em passado relativamente 

recente, entre os anos 1960-1970, quando se 

dispunha de muito menos fontes de dados e 

informação em relação à atualidade: o número de 

estações meteorológicas e as condições de 

operação em campo eram extremamente 

restritivos, bem como o acesso aos dados gerados, 

e as pesquisas em climatologia ficavam na 

dependência de contatos ao nível pessoal junto a 

instituições privadas e de governo e/ou em 

organizar equipes de trabalho grandes com 

equipamentos analógicos, o que reduzia ao 

mínimo o número de situações possíveis de 

observação/mensuração em campo. 

Embora tenha melhorado sobremaneira a 

produção e difusão de dados de climatologia e 

meteorologia, isso não implica, necessariamente, 

em melhoria na qualidade da análise. Isso decorre, 

em grande parte, da supervalorização da técnica 

em detrimento do recurso teórico, que é a 

amalgama dos dados e da informação na 

construção do conhecimento. A técnica em si 

mesma ajuda na organização dos dados que, 

evidentemente, tem sua importância, pois confere 

ordem (apesar de artificial) à imensa quantidade e 

diversidade de dados, mas, ao mesmo tempo, 

revela muito pouco (ou nada) acerca da natureza 

do objeto de estudo.  

Nesse sentido, a proposta deste artigo é 

explorar o uso do conceito de variabilidade 

climática através da técnica estatística de 

agrupamento e classificação de dados Box Plot, 

destacando dois aspectos básicos: (1) finalidade 

didática relativa às etapas da utilização do recurso 

teórico e da técnica na produção da informação e 

(2) efetuar a análise da distribuição temporal das 

chuvas com base na referida técnica atendendo a 

necessidades de pesquisas em andamento nas 

localidades de Belo Horizonte, Sete Lagoas e 

Januária no estado de Minas Gerais-Brasil, todas 

relativamente carentes em relação à caracterização 

dos atributos do clima. 

Deve-se frisar, no entanto, que não está 

incluso nos objetivos deste artigo a análise das 

diversas ferramentas estatísticas disponíveis em 

software para construção do gráfico do Box Plot. 

A preocupação foi discutir a lógica do seu 

processo de construção para que, assim, o leitor-

usuário possa ter a liberdade de escolher a 

ferramenta em software (ou outro tipo de 

ferramenta) mais adequada aos seus propósitos. 

A análise acerca do assunto foi pautada na 

revisão de leituras selecionadas, discutidas ao 

longo do texto, ao redor de aspectos teóricos e de 

produtos de observações/mensurações dos 

atributos do clima, notadamente a chuva, que foi a 

fonte de dados principal utilizada neste artigo 

considerando as limitações da técnica estatística 

Box Plot em relação à entrada de dados. Essa 

mesma técnica foi objeto de breve revisão teórica 

discutida adiante. 

 

Caracterização da área de estudo 

As localidades escolhidas, Belo Horizonte, Sete 

Lagoas e Januária, apresentam contextos 

diferenciados em termos de componentes do 

quadro natural e social, deixando evidente a 

diversidade e complexidade das paisagens no 

estado de Minas Gerais. 

O município de Belo Horizonte está 

localizado na região central do estado de Minas 

Gerais (19°46’35” Sul e 43°51’47” Oeste), com 

área aprox. de 331,41 km² (Figura 1). De acordo 
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com o IBGE (2015) a população estimada em 

2015 é de 2.502.557 habitantes e densidade 

demográfica de 7.167 hab./km², considerado o 

município mais populoso de Minas Gerais. A 

Região Metropolitana de Belo Horizonte é 

constituída de 34 municípios sendo, atualmente, a 

terceira maior aglomeração urbana no país depois 

de São Paulo e Rio de Janeiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Localização dos municípios de Januária, Belo Horizonte e Sete Lagoas no estado de Minas Gerais, 

sudeste do Brasil. Fonte: Google Earth, 2016. 

 

As altitudes na maior parte do município 

variam entre as cotas de 750 (norte, região da 

Pampulha) e 1150 m (ao sul, próximo a Serra do 

Curral) e se encontra no contato entre dois 

conjuntos morfoestruturais: o Quadrilátero 

Ferrífero e a Depressão de Belo Horizonte. É 

nesta última que se encontra a maior parte do 

município, caracterizada pela presença de colinas 

convexas e declividades baixas.  Situada no alto 

vale do rio das Velhas, integra o conjunto maior 

formado pela Bacia do Rio São Francisco. 

O clima de Belo Horizonte é 

caracterizado pela existência de um período de 

seca no inverno e chuvoso no verão, com total 

médio anual de 1463,7 mm. A temperatura média 

anual é de 21,1 °C, sendo o mês mais quente 

fevereiro com 23,0 °C e o mais frio em julho com 

18,0 °C. A temperatura máxima absoluta 

registrada no período entre 1961-1990 foi de 36,9 

°C em 1987 e a mínima de 3,1 °C em 1979 

(DNMET, 1992). Está inserida em região 

transicional marcada por conflito entre sistemas 

atmosféricos tropicais e extratropicais.  

Embora a mancha urbana estenda-se 

praticamente sobre todo o território do município, 

a vegetação original incluía formações típicas de 

cerrado, mata ciliar, matas estacionais, campos 

rupestres e campos de altitude. Atualmente os 

remanescentes dessa vegetação concentram-se ao 

sul e sudeste do município, sob a forma de 

unidades de conservação (Pq. Estadual Serra do 

Rola Moça, Pq. das Mangabeiras, Estação 

Ecológica do Cercadinho e o Pq. Estadual 

Florestal da Baleia) que, juntamente às demais 

áreas verdes urbanas, perfazem cifra em torno de 

12% da área do município, conforme dados de 

Euclydes e Fonseca (2013).  

Em relação à economia ocorre 

predominância do setor terciário, concentrando-se 

na área de serviços (superior a 80%), com 

destaque para o comércio, prestação de serviços, 

setores de tecnologia de ponta, serviços 

financeiros, atividades imobiliárias e 

administração pública. 

O município de Sete Lagoas está 

localizado no estado de Minas Gerais (altitude de 

762 m e coordenadas 19° 27’ 57” S e 44° 14’ 48” 

W), a aproximadamente 70 Km a noroeste de 

Belo Horizonte. Segundo levantamento do IBGE 

(2015), a população estimada em 2015 é de 

232.107 habitantes, sendo sua área territorial de 

537,63 km² e densidade demográfica de 398,32 

hab/km². O relevo é constituído por colinas com 

baixa declividade (planas e levemente onduladas). 

No tocante aos aspectos climáticos, a área é 

caracterizada como clima tropical de altitude, com 
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verões chuvosos e invernos secos. O total anual 

médio de chuvas é de 1.271,9 mm e a temperatura 

média anual 20,9 °C (DNMET, 1992). 

O município está inserido na Bacia do Rio 

São Francisco, que conta com dois importantes 

cursos de água, o Rio das Velhas e o Paraopeba. 

A vegetação predominante na região é o cerrado, 

que se encontra degradada devido à expansão da 

agricultura e criação de animais.  

De acordo com dados da prefeitura de 

Sete Lagoas (https://www.setelagoas.mg.gov.br/a-

cidade) as transformações econômicas e sociais 

que se iniciaram na década de 1960 foram 

provocadas pelo crescimento do setor industrial e 

seus reflexos no setor de comércio e serviços. 

Com o aumento da urbanização da capital 

mineira, o município passou a integrar a 

Mesorregião Metropolitana de Belo Horizonte 

(regiões afetadas pelo processo de 

metropolização) passando a oferecer e buscar 

serviços na capital, potencializando o poder 

econômico da população. 

A proximidade com a capital, o avanço do 

setor siderúrgico juntamente com o crescimento 

da indústria da construção civil na década de 1980 

possibilitou a expansão e o avanço de Sete Lagoas 

a partir desse período (Nogueira, 1999). 

Nas décadas de 1990 a 2000 houve 

aumento no índice de urbanização de Sete Lagoas 

devido ao grande número de indústrias que se 

instalaram no município, ocasionando fenômenos 

como o êxodo rural e o movimento pendular, e 

consequentemente a ampliação do setor de 

serviços. 

O município de Januária localiza-se ao 

norte desse estado (15°29’16” Sul e 44°21’43” 

Oeste). Segundo dados do IBGE (2015) a área do 

município abrange 6.661,666 km² e sua população 

é de 65.463 habitantes, com densidade 

demográfica de 9,83 hab./km². A população está 

dividida proporcionalmente entre a área urbana 

(63,1%) e a zona rural (36,9%). O Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) é 

de 0,658, sendo considerado como um município 

de médio desenvolvimento humano. A 

infraestrutura é considerada de porte médio e sua 

economia está voltada principalmente para o setor 

de serviços, tendo também participação em seu 

PIB os setores da indústria e agropecuária. 

A topografia do município é considerada 

plana com leves ondulações, principalmente nas 

áreas da planície aluvial do Rio São Francisco. 

Predominam formas de relevo do tipo tabular, 

caracterizado pela presença de chapadões que se 

aproximam da calha do rio. A altitude máxima 

verificada em Januária encontra-se no Morro do 

Itapiraçaba (794 m) e a mínima na foz do rio 

Peruaçu (444 m). 

Conforme dados das Normais 

Climatológicas 1961-1990 (DNMET, 1992) a 

temperatura média anual é de 24,2 °C, com o mês 

mais quente em outubro (26,1 °C) e o mais frio 

em julho com 21,2 °C. A temperatura máxima 

absoluta registrada nesse período foi de 41 °C em 

1963 e a mínima de 7,7 °C em 1988. As chuvas 

concentram-se entre os meses de outubro a março, 

com máximo no mês de dezembro (174,1 mm) e o 

total médio anual perfaz 826,5 mm. A vegetação 

original inclui espécies e formações vegetais 

típicas de contato entre cerrado e caatinga com 

destaque para formações do tipo veredas, 

encontradas em formas de manchas em algumas 

áreas do município. 

Devido a grande biodiversidade da região 

e a riqueza do patrimônio geológico-

geomorfológico, diversas unidades de 

conservação, sejam elas de proteção integral ou de 

uso sustentável, englobam partes desse município. 

Dentre as unidades de conservação, encontram-se 

a UC Rio Pandeiros, UC Veredas do Peruaçu, UC 

Cavernas do Peruaçu, UC Cochá e Gibão. 

 

Revisão teórica 

Em relação às características das chuvas 

cabem destacar alguns aspectos desse atributo 

relativos à sua gênese, características e variação 

temporal e espacial. De forma simplificada, o 

clima pode ser descrito como o resultado das 

trocas de energia e massa que se estabelece entre a 

atmosfera e a superfície, condicionadas pelo fluxo 

de radiação emitida pelo Sol e pela Terra. O 

transporte advectivo atua no sentido de 

restabelecer o equilíbrio entre as regiões 

excedentárias (situadas entre o equador e as 

latitudes de 35° norte e sul) e deficitárias 

(latitudes superiores a 35°).  

Dentro desse contexto, não se pode perder 

de vista que a compreensão do clima e, portanto, 

da variabilidade de seus atributos, parte de uma 

abordagem essencialmente dinâmica e 

multiescalar. A proposta de análise rítmica 

discutida por Monteiro (1971), embora esteja 

ajustada à análise de segmentos temporais 

recentes à escala local, insere-se nesse contexto e 

permite discutir as variações recorrentes dos 

atributos climáticos bem como os desvios em 

relação às médias climatológicas. Segundo o autor 

o ritmo só poderá ser compreendido através da 

representação concomitante dos elementos 

climáticos em sequência temporal; a gênese dos 
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fenômenos climáticos decorre da interação dos 

elementos e fatores, dentro de uma realidade 

regional, ou seja, a origem das condições 

atmosféricas verificadas em superfície está ligada 

à dinâmica das massas de ar (ou sistemas 

atmosféricos) em contínua sucessão e 

modificação; o produto dessas interações assume 

espectro variado no tempo e espaço, daí a 

necessidade de se conhecer a posição e 

características do objeto no espaço geográfico. 

Retomando trabalhos anteriores Monteiro 

(1999) associa a gênese das chuvas às 

características das massas de ar (sistemas 

atmosféricos) em macro e mesoescala (escala 

zonal/regional). Segundo o autor esse é o nível de 

máxima generalização/uniformização do clima, 

organizando-se à escala local (nível 

intermediário), dada pela singularidade desses 

espaços (fatores como o relevo intervêm 

modulando as variações dos elementos climáticos 

nessa escala), cujos impactos aparecem em 

microescala (escalas topoclimática e 

microclimática, ao nível de especialização dos 

climas). 

Sant’anna Neto (2003) critica as projeções 

elaboradas a partir dos modelos climáticos, pois 

os mesmos são conflitantes e contraditórios e uma 

das grandes dificuldades está na definição da 

variabilidade do clima, tanto no que se refere à 

sua dinâmica quanto no entendimento dos fatores 

que ocasionam os ciclos e a periodicidade de seus 

elementos. E sendo o clima um sistema complexo 

“ainda não tem sido possível elaborar um modelo 

de previsão que contemple todas as variáveis 

intervenientes nos processos climáticos” (Idem, 

p.57). 

Roseghini (2007, p.25), citando Silva 

Batista e Sant’Anna Neto (2005), traz aspectos 

importantes do clima relativo aos desvios, ao 

abordar os eventos extremos: “A ocorrência de 

eventos climáticos extremos não obedece a uma 

ciclicidade de acontecimentos. Seu caráter 

irregular faz com que tenhamos conta de como a 

sucessão dos estados médios da atmosfera oscila, 

provocando os ditos acidentes ou “azares” 

climáticos aos mais variados espaços” e ainda “se 

o espaço pode ser consumido por agentes sociais 

desiguais, a produção dos mesmos também se 

dará de forma desigual”. Este último trecho da 

citação remete à questão da articulação entre 

clima e sociedade, temática abordada 

anteriormente por autores como Sant’Anna Neto 

(2003), ou seja, dependendo das características do 

espaço e da sociedade que o habita, um dado 

evento tanto pode ser atenuado quanto 

intensificado. 

De acordo com Britto et al. (2006) a 

chuva é, também, um importante fator no controle 

do ciclo hidrológico e uma das variáveis 

climáticas de maior influência na qualidade do 

meio ambiente, podendo afetar direta ou 

indiretamente a população e sua economia. 

A discussão sobre clima e meio ambiente 

não é nova e segundo Conti (2001, p.60) passa 

necessariamente pela compreensão da relação 

entre a sociedade e a natureza nos trópicos:  

(...) historicamente se caracteriza por um 

processo agressivo de exploração da natureza, 

marcado pelo primitivismo dos procedimentos e 

escassa preocupação de cunho preservacionista. 

São inúmeros os exemplos de desestabilização 

originados dessa relação conflituosa: 

desmatamentos, desenvolvimentos de voçorocas, 

perda de horizontes orgânicos e outros processos 

nocivos ao equilíbrio ambiental.  

O autor destaca como exemplo dessa falta 

de sintonia entre o homem e o ambiente um caso 

de particular interesse no âmbito deste artigo, uma 

vez que sua área de ocorrência abrange os limites 

entre os estados de Minas Gerais e Rio de janeiro, 

relacionados ao impacto de evento extremo de 

chuva e escorregamento de solos num trecho entre 

a Serra da Mantiqueira e o médio vale do rio 

Paraíba do Sul. 

Em relação à organização e análise dos 

dados de chuvas há uma série de técnicas 

empregadas, cujo escopo deste trabalho não 

permitiria uma revisão completa. Entretanto, uma 

delas, alvo deste artigo, refere-se à técnica de 

agrupamento e classificação denominada Box 

Plot.  

Basicamente, de acordo com informações 

do site NIST/SEMATECH (2016) essa técnica 

consiste de um diagrama de caixa, que permite 

visualizar se num conjunto de dados existe ou não 

equivalência, localizar e analisar as mudanças de 

uma variável dentre diferentes grupos de dados e 

calcular a mediana e os quartis. De maneira geral, 

a técnica do Box Plot permite a exploração e 

análise dos dados de chuva, fornecendo as 

informações sobre a sua distribuição e dispersão. 

Essa técnica, também utilizada por 

Galvani e Luchiari (2004) a partir da revisão de 

trabalhos de outros autores em estudos voltados 

para a identificação de anos-padrões, permite, 

conforme os autores, identificar sazonalidades, 

tendências, desvios e valores atípicos na 

precipitação de determinadas séries temporais de 

dados de chuva, cuja compreensão é infinitamente 
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mais importante do que a simples constatação do 

total anual de chuva: “Anos padrões “secos” ou 

“Chuvosos” não se referem aos totais anuais de 

chuvas, mas à distribuição delas no decorrer do 

ano” (Idem, p. 4). 

Os autores sugerem, também, que a série 

de dados não seja inferior a 30 anos e trazem 

descrição detalhada para a elaboração manual do 

diagrama ou gráfico do Box Plot utilizando como 

exemplo a série temporal de chuvas no período 

entre 1917-1994 da localidade de Piracicaba no 

interior do estado de São Paulo. 

 

Material e métodos 

 

A série temporal utilizada, de 54 anos, 

abrange o período entre 1961-2014 disponível no 

Banco de dados Meteorológicos para Ensino e 

Pesquisa (BDMEP) do Instituto Nacional de 

Meteorologia – INMET (www.inmet.gov.br).  

Inicialmente foi verificada a consistência 

dos dados, sendo descartados os anos assinalados 

pela ausência e/ou falhas na série de dados. 

Posteriormente esses dados foram organizados na 

forma de tabelas para aplicação de técnicas 

básicas de estatística descritiva (somatórias, 

médias, desvios tendências e correlações) cujos 

resultados, organizados em gráficos, foram 

utilizados em consonância à técnica do Box Plot, 

que também se beneficiou dessa organização 

inicial dos dados de chuva, durante a análise e 

exposição dos resultados. 

Em relação às etapas para elaboração do 

diagrama de caixa ou gráfico do Box Plot destaca-

se, primeiramente, a organização dos dados em 

ordem crescente (ou decrescente) com os maiores 

valores na base da Tabela 1. Essa ordenação é 

necessária para identificar e descartar os valores 

extremos (outliers). Em seguida identificaram-se 

os outliers (valores atípicos ou extremos num 

conjunto de dados). Isso é particularmente 

importante, pois esses valores, apesar de estarem 

representados no gráfico, não compõem os valores 

da “caixa” do Box Plot, uma vez que podem 

contaminar a série de dados. Para sua 

identificação considerou-se, neste caso, o range 

de 5% dos menores e maiores valores.  

Após o ordenamento dos dados deve-se 

calcular a mediana (Tabelas 2  e 3), valor que 

divide a série em duas partes, acima e abaixo 

desse valor. A medida estabelece a posição central 

dos valores, enquanto a dispersão dos dados é 

indicada pela amplitude interquartílica (a 

dispersão total é indicada pelos valores máximos e 

mínimos). 

Em seguida, considerando os dois 

conjuntos de dados obtidos, calcula-se novamente 

a mediana dessas duas partes (superior e inferior). 

Desse procedimento definem-se, 

automaticamente, os quartis, a mediana e os 

extremos.  

A caixa (valores entre 1° quartil e 3° 

quartil) apresenta 50% da amostra, enquanto a 

linha da caixa representa o valor da mediana. O 

limite superior da caixa indica o percentil de 75% 

dos dados e o limite inferior da caixa indica 25% 

dos dados, Tabela 4. A linha vertical, também 

conhecida como bigode, indica os valores mínimo 

e máximo dos dados. Os pontos fora do gráfico 

são os valores considerados extremos, ou os 

valores outliers. 

Os valores que se encontram entre o valor 

mínimo e o 1º quartil são denominados de meses 

secos, entre o 1º e o 3º quartil são denominados de 

meses normais e, por fim, aqueles entre o 3º 

quartil e o valor máximo são denominados de 

meses úmidos. Aqueles meses em que o total de 

precipitação estiver entre os 5% dos menores 

valores e os 5% dos maiores valores serão 

denominados, respectivamente, de supersecos e 

superúmidos, Tabela 5. 

 

Tabela 1. Ordenamento dos valores totais anuais 

de chuva em Belo Horizonte-MG. 

 
Fonte: dados obtidos do INMET (2015). 
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Tabela 2. Ordenamento dos valores totais anuais 

de chuva em Sete Lagoas-MG. 

 
Fonte: dados obtidos do INMET 

Tabela 3. Ordenamento dos valores totais anuais 

de chuva em Januária-MG. 

 
Fonte: dados obtidos do INMET  

 

Tabela 4. Seleção dos dados, a partir da definição das medianas e dos quartis para os totais anuais de chuva 

em Belo Horizonte (acima), Sete Lagoas (centro) e Januária (abaixo). 

 
                                               Fonte: dados obtidos do INMET (2015). 
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Para série analisada adotou-se o range de 

5%, ou seja, 5% dos maiores e menores valores da 

cada coluna ou mês, considerados outliers. Esse 

valor foi adotado a fim de estabelecer um limite 

entre os valores encontrados na série de dados. 

Para uma série de 54 anos deve-se calcular 5% 

desse valor igual a 2,7 (ou 3,0 para facilitar).  

Dessa forma os três menores e os três maiores do 

conjunto serão desconsiderados. 

O menor valor não outlier e o maior valor 

não outlier não serão calculados, pois serão 

inseridos manualmente. Depois de estabelecido o 

range da série e determinados os outliers, deve-se 

identificar qual o menor valor de cada coluna 

mês) que não foi considerado extremo (outliers), 

além do maior valor de cada coluna que não foi 

considerado extremo e inseri-los na tabela 

correspondente a esses valores.

. 

 

Tabela 5. Valores numéricos para elaboração do gráfico Box Plot, resultado da seleção dos dados, a partir da 

definição das medianas e dos quartis para os totais anuais de chuva nos municípios de Belo Horizonte 

(acima), Sete Lagoas (centro) e Januária (abaixo). 

 
                                    Fonte: dados obtidos do INMET (2015). 

 

Posteriormente foi feita a classificação em 

porcentagem dos meses analisados em meses 

secos, normais, úmidos, supersecos e superúmidos 

(Tabelas 6, 7 e 8), onde foi possível obter os 

números que indicarão os limites dessas 

respectivas classes, ajudando na compreensão da 

variabilidade (temporal e espacial) das chuvas. 

A análise dos dados produzidos buscou 

respaldo, também, em fontes bibliográficas, bem 

como em dados produzidos em análises ulteriores. 

 

Resultados e discussão 

 

O clima no sudeste do Brasil de acordo com 

Nimer (1989) situa-se na transição entre os climas 
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quentes das latitudes baixas e os mesotérmicos de 

tipo temperado das latitudes médias, embora a 

principal característica, relacionada aos climas 

marcadamente tropicais, transpareça no regime 

sazonal das chuvas, concentrada no trimestre de 

verão. 

Segundo Mendonça e Danni-Oliveira 

(2007) a distribuição e variabilidade das chuvas 

no Brasil, cujo regime pluviométrico é diverso, 

incluem tipos chuvosos semiáridos, tropicais e 

subtropicais, associadas à atuação e sazonalidade 

dos sistemas atmosféricos de macro e mesoescala.  

Para Carvalho e Jones (2009) e Nunes et 

al. (2009), dentre esses sistemas incluem-se linhas 

de instabilidades tropicais (LI), sistemas frontais, 

Zona de Convergência de Umidade (ZCOU), 

Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) e 

convecção local, inclusos entre os principais 

fatores genéticos das chuvas no sudeste brasileiro.  

A complexidade genética e de distribuição 

espacial/temporal das chuvas no sudeste brasileiro 

fica evidente na citação de Nunes et al. (2009, p. 

248): 
A distribuição espacial da pluviosidade 

(da região sudeste) é fortemente 

controlada pela disposição do relevo, 

pela atuação das frentes polares e pela 

continentalidade, com quatro zonas de 

totais pluviométricos distintos na região. 

A ação do Anticiclone do Atlântico Sul 

(ASAS), diferentemente destes, e cuja 

participação é notável ao longo do ano, associa-se 

à condição geral de estabilidade atmosférica, 

embora possa advectar umidade do oceano e, por 

aquecimento basal, desencadear a formação de 

núcleos pontuais de instabilidade associado a 

chuvas convectivas. 

A ação e intensidade desses sistemas, ao 

longo dos meses e anos, dependem de vários 

fatores como as fases quente e fria da Oscilação 

Decadal do Pacífico (ODP) e dos mecanismos 

ligados ao El Niño - Oscilação Sul (ENOS) e La 

Niña. Particularmente em relação ao sudeste do 

Brasil deve-se incluir a presença e disposição do 

relevo (efeito orográfico), conforme aponta Tarifa 

(1994), maior do que em qualquer outra região do 

Brasil.  

Em Januária, comparativamente à Belo 

Horizonte, os maiores valores de temperatura 

encontra participação desse fator, cuja localização 

em setor deprimido do terreno, na calha do rio 

São Francisco, favorece a compressão e relativo 

confinamento do ar. Paralelo a isso, inclui-se o 

baixo valor de latitude e maior valor de horas de 

insolação (2786,3 horas contra 2569,3 em Belo 

Horizonte, total médio para o período de 1961-

1990). Paralelamente, mas de forma oposta, a 

altitude, no caso de Belo Horizonte, força o 

declínio dos valores de temperatura pelo efeito de 

resfriamento por descompressão do ar. Mais 

notável ainda é esse efeito em áreas como o Pico 

das Agulhas Negras (2790,94 m) no alto da Serra 

do Mantiqueira, com mais de trinta episódios de 

geadas por ano segundo Nimer (1989), e no Pico 

da Bandeira (2891,32 m) nas cercanias ao estado 

de Minas, respectivamente nos limites entre os 

estados de São Paulo e Espírito Santo. 

Nas duas regiões mencionadas, o efeito do 

relevo na variação das chuvas é notável. No caso 

do Pico das Agulhas Negras, a partir de 

informações de Nimer (1989), a variação das 

chuvas a partir de um transecto sudeste-noroeste 

(do litoral do estado de São Paulo no oceano 

Atlântico para o interior do continente, em direção 

ao sul de Minas Gerais) varia de 1500 mm no 

litoral, 2250 mm no alto da Serra do Mar, 1250 

mm na área deprimida do Rio Paraíba do Sul, 

elevando-se novamente para 2250 mm no alto da 

Serra da Mantiqueira, próximo ao Pico das 

Agulhas Negras. Nas localidades marcadas por 

maior valor de chuvas (Serra do Mar e 

Mantiqueira), a turbulência gerada pelo 

movimento forçado de ascendência do ar propicia 

alívio de pressão seguido de resfriamento do ar e 

condensação da umidade na forma de nuvens e 

chuvas. Na área deprimida do vale do rio Paraíba 

do Sul, o movimento descendente e de 

compressão do ar eleva a temperatura, afastando o 

ar da saturação, coincidindo com situações menos 

favoráveis à ocorrência de chuvas. 

Especificamente para Belo Horizonte 

(Figura 2), a partir de informações colhidas junto 

às Normais Climatológicas 1961-1990 (DNMET, 

1992) e da análise da sequência de dados de chuva 

do INMET-BDMEP (www.inmet.gov.br) no 

período entre 1961-2014, o desvio positivo de 

maior expressão em relação à média anual de 

precipitação (1524,4 mm) ocorreu no ano de 1983 

com valor precipitado de 2307 mm (51,9% acima 

da média), e o desvio negativo de maior valor 

nesse período ocorreu no ano de 1963 com total 

precipitado 497 mm (67,3% abaixo da média). O 

desvio médio no período assinalou valor negativo 

de -7,6% (a média dos desvios positivos foi de 

18,3% e dos negativos foi de 25,9%), embora 

tenha registrado aumento em relação ao valor da 

normal climatológica 1961-1990 de 1463,7 mm 

para 1524,4 mm. 
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Figura 2. Acumulado anual de chuvas (acima) e desvios (%) em relação à média do período (1524,5 mm) em 

Belo Horizonte - MG (1961-2014). Fonte: dados obtidos do INMET (2015).  

 

O índice de correlação (R² = 0,049) obtido 

da série temporal de chuvas para Belo Horizonte 

caracteriza fraco valor de tendência entre o 

volume de precipitação e sua progressão temporal. 

Embora seja discutível a aplicação dessa técnica à 

análise das chuvas, o baixo valor de tendência não 

autoriza inferir a existência de aumento ou 

diminuição dos níveis de precipitação. Valores 

similares foram verificados para Sete Lagoas (R² 

= 0,00) e Januária (R² = 0,1123). 

Algumas relações podem ser 

estabelecidas a partir do exame dos dados de 

chuva em sequência temporal (Figura 2). Entre os 

anos de 1982-1983, por exemplo, na fase positiva 

da Oscilação Decadal do Pacífico (ODP) em 

conjunto com um evento de El Niño de 

intensidade alta, verificou-se aumento do total de 

chuva, com desvio positivo em torno de 50%. 

De acordo com Molion (2005) a 

Oscilação Decadal do Pacífico (ODP) é a variação 

de longo prazo das temperaturas da superfície do 

oceano Pacífico (TSM) e da mesma forma que o 

El Niño apresenta duas fases, uma caracterizada 

por anomalias negativas de TSM no Pacífico 

Tropical, denominada fase fria, e a outra 

denominada fase quente, apresentando anomalias 

positivas de TSM no Pacífico Tropical. Essas 

variações podem persistir por 20 a 30 anos.  

O bloqueio atmosférico imposto pelo 

reforço da circulação anticiclônica na porção 

centro-norte do Brasil, resultado do deslocamento 

dos núcleos de alta e baixa pressão ao longo do 

equador nas situações de El Niño, dificulta o 

avanço das frentes frias, que ficam estacionadas 

sobre os territórios do sul e sudeste. Enquanto no 

centro norte os totais de chuva diminuem 

drasticamente, os espaços influenciados pelos 

sistemas frontais registram aumento significativo 

das chuvas. 

Através da análise do gráfico de Box Plot 

(Figura 3) foi possível verificar a distribuição da 

chuva em cada mês na série do município de Belo 

Horizonte. Os meses entre outubro a março, 

considerados meses úmidos, apresentaram maior 

dispersão dos dados de precipitação, denunciados 

pela maior ocorrência de extremos ou outliers. No 

caso dos meses considerados secos, entre abril e 

setembro, essa dispersão diminui (menor 

incidência de extremos ou outliers), indicando que 

os dados possuem maior semelhança, ou seja, 

menos susceptíveis a desvios nessa época do ano. 

Essa constatação é particularmente 

interessante, pois a agricultura e o abastecimento 

hídrico se organizam em função do período 

chuvoso (semestre entre outubro e março) para 

plantio e aumento do volume d’água dos 

reservatórios. E, sendo esse período mais 

propenso a desvios, dever-se-ia incluir no 

planejamento urbano e agrícola, alternativas 

decorrentes da redução da disponibilidade desse 

recurso. 
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Figura 3. Classes de precipitação para Belo Horizonte - MG (1961-2014) conforme técnica de agrupamento 

estatístico do Box Plot. Fonte: dados obtidos do INMET (2015).  

 

A partir das tabelas elaboradas com os 

dados de precipitação das séries históricas 

analisadas, foi possível classificar os meses em 

supersecos, secos, normais, úmidos e 

superúmidos. No município de Belo Horizonte 

(Tabela 6) a classificação indicou que as chuvas 

tendem a manter variações próximas à média 

(normal ou habitual) em grande parte das 

ocasiões. 

 

Tabela 6. Classificação dos meses (%) relativa aos 

totais de chuvas da série analisada para o 

município de Belo Horizonte-MG. 

 
Fonte: dados obtidos do INMET (2015). 

 

Embora os dados de Belo Horizonte 

atestem variação próxima à normal ou média, não 

significa que os desvios assinalados estejam livres 

de impactos. Caso recente descrito por Jardim 

(2015) para o ano de 2014 sobre a “crise hídrica” 

mostra isso. A redução dos totais de chuva 

naquele ano em relação à média do período 1961-

2014 (944,1 mm contra 15244 mm) resultou em 

problemas de abastecimento hídrico urbano e 

agrícola em várias localidades mineiras, inclusive 

com implantação de rodízio para distribuição de 

água pelos bairros de áreas urbanas, contratação 

de caminhões pipa, aumento do número de 

concessões de outorga para perfuração de poços 

sem a devida análise de impacto ambiental etc.  

Algumas dessas medidas foram 

necessárias, sem dúvida, mas de efeito paliativo, 

uma vez que não foi contido o desperdício no 

trajeto da água e tão pouco se verificou melhora 

nos aparatos de captação e armazenamento de 

água. 

Para o município de Sete Lagoas, do total 

de 549 meses analisados, 229 (41,7%) foram 

considerados meses com índices pluviométricos 

normais, seguido por 139 meses (25,3%) 

considerados secos e 124 meses (22,5%) úmidos 

(Figuras 4 e 5). Os meses classificados como 

superúmidos (outliers superiores), sendo 36 meses 

(6,6%) e por fim os meses considerados 

supersecos (outliers inferiores), sendo 21 meses 

da série (3,8%). Nesta região as chuvas também 

tenderam manter o comportamento habitual 

(tabela 7). 

 

Tabela 7. Classificação dos meses (%) relativa aos 

totais de chuvas da série analisada para o 

município de Sete Lagoas-MG. 

 
Fonte: dados obtidos do INMET (2015). 

 

Apesar de possuir menores dimensões 

comparadas a Belo Horizonte, os problemas em 

relação à dependência de água no município de 

Sete Lagoas são semelhantes e inclui falta de 

fiscalização quanto ao volume outorgado e 

quantidade de água usada por empresas e 

atividades agrícolas, avanço de captações 

irregulares etc. Deve-se lembrar de que Sete 

Lagoas possui importante parque industrial como 

fora descrito anteriormente e, portanto, de 

importante atividade urbana, o que aumento a 

dependência desse tipo de recurso natural. 
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Figura 4. Acumulado anual de chuvas (acima) e desvios (%) em relação à média do período (1295,3 mm) em 

Sete Lagoas - MG (1961-2014). Fonte: dados obtidos do INMET (2015).  

 

 

 
Figura 5. Classes de precipitação para Sete Lagoas - MG (1961-2014) conforme técnica de agrupamento 

estatístico do Box Plot. Fonte: dados obtidos do INMET (2015).  

 

Na série de dados de chuva aplicada à 

Januária, a média encontrada para o acumulado 

anual de precipitação do período entre 1961-2014 

foi de 814,2 mm, próxima da normal 

climatológica para o período de 1961-1990 de 

826,5 mm e o valor médio total de desvio (Figura 

6) em relação à média anual de precipitação no 

período de 1961-2014 (814,2 mm) não apresentou 

valor expressivo (a média dos desvios positivos 

foi de 23,3% e dos negativos foi de 27,2%). No 

ano de 1992 ocorreu o maior desvio positivo do 

período analisado, com variação de 78%, com 

total de precipitação de 1553,6 mm, e o desvio 

negativo de maior expressão ocorreu no ano de 

1963, com variação de 70% em relação à média 

do período (o total anual daquele ano foi de 259,7 

mm). 

Conforme Figura 6, a distribuição dos 

acumulados anuais de precipitação se mostrou 

relativamente irregular (comparativamente às 

outras duas localidades), característico da 

variabilidade climática da região. Além disso, o 

índice de correlação apresentou fraco valor de 

tendência entre o volume de precipitação e sua 

progressão no tempo (R² = 0,1123), de modo que 

não é possível inferir que exista uma tendência 

clara de aumento ou diminuição dos níveis de 

precipitação em função do tempo e muito menos 
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estabelecer qualquer cenário futuro de longo prazo.  

 

 
Figura 6. Acumulado anual de chuvas (acima) e desvios (%) em relação à média do período (871,0 mm) em 

Januária - MG (1961-2014). Fonte: dados obtidos do INMET (2015). 

 

 

A utilização da técnica estatística de agrupamento 

do Box Plot (Figura 7) permitiu analisar a 

estrutura da distribuição das chuvas durante os 

meses do ano, em função da maior ou menor 

dispersão dos 

dados, ou seja, quanto menos dispersos os dados 

se apresentavam, menor a susceptibilidade a 

desvios, de modo que a relação inversa também é 

verdadeira.  

       

Figura 7. Classes de precipitação para Januária - MG (1961-2014) conforme técnica de agrupamento 

estatístico do Box Plot. Fonte: dados obtidos do INMET (2015).  

A distribuição dos totais de precipitação 

se mostrou relativamente irregular, característico 

da variabilidade climática da região. Contudo, é 

possível fazer uma distinção entre os meses mais 

úmidos e os mais secos. Os meses mais secos 

(junho, julho e agosto) apresentaram menor 
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dispersão dos dados, enquanto que os meses mais 

úmidos (novembro, dezembro e janeiro) 

apresentam valores mais dispersos.  

A classificação dos meses em função do 

volume precipitado em Januária pode ser dividida 

em cinco categorias: superseco, seco, normal, 

úmido e superúmido. Conforme a tabela 8 os 

meses considerados normais somam (38%), ou 

seja, com volume pluviométrico próximo à média 

esperada. Entretanto, diferente de Belo Horizonte 

e Sete Lagoas, também foi considerável a 

porcentagem de meses classificados como secos 

(35%) o que deixa mais explícito a influência da 

dinâmica climática do semiárido sobre a região, 

fato marcante na organização da paisagem 

conforme descrito na caracterização da área de 

estudo. 

Tabela 8. Classificação dos meses (%) relativa aos 

totais de chuvas da série analisada para o 

município de Januária-MG. 

 
Fonte: dados obtidos do INMET (2015). 

 

A variação da precipitação observada 

possui relação com eventos climáticos de meso e 

macroescala, capazes de influenciar todo o 

sistema climático. É possível observar a existência 

de três períodos da ODP inseridos no período total 

de análise (Figura 8). Foi identificado entre o 

período de 1961 a 2014 duas fases frias da ODP e 

uma fase quente. A primeira fase fria identificada 

no período, de acordo com Molion (2005), 

iniciou-se em 1945 e perdurou até o ano de 1977, 

quando se inicia a fase quente, estendendo-se até 

1998. A partir de 1998 se iniciou nova fase fria. 

Constata, também, que durante as fases quentes da 

ODP há maior incidência e intensidades de 

eventos El Niño, assim como nas fases frias há 

maior ocorrência e intensidade de eventos de La 

Niña. 

Nota-se que no período entre 1977 a 

1998, correspondente a fase quente da ODP, 

houve maior ocorrência de eventos de El Niño 

(oito ocorrências) quando comparado aos eventos 

de La Niña (cinco ocorrências), sendo que desses 

eventos de El Niño, dois foram considerados de 

intensidade forte. 

Também foi verificado que a ocorrência 

dos eventos El Niño e La Niña de forte 

intensidade possivelmente guardam relações com 

os picos máximos e mínimos da ODP, como 

constatado nos anos de 1973, 1975, 1982-1983 e 

1997. Esses fenômenos, quando atuam em 

conjunção, reforçam-se mutuamente, interferindo 

de forma significativa na variação dos elementos 

climáticos. 

De acordo com Berlato e Fontana (2003) 

a precipitação pluvial e as temperaturas são as 

variáveis climáticas mais afetadas durante a 

ocorrência do El Niño. No Brasil verifica-se 

aumento do índice pluviométrico principalmente 

na região sul do país, enquanto que nas regiões 

norte e nordeste há reforço dos períodos de seca. 

Na região sudeste e centro-oeste o sinal do El 

Niño é fraco, não se verificando alterações 

significativas na climatologia dessas regiões. 

No caso da La Niña, ainda conforme 

apreciação dos autores (Idem, 2003), observa-se 

como impacto desse fenômeno na região sul do 

Brasil a diminuição da precipitação durante a 

primavera e início do verão e tendência de 

temperaturas abaixo da média. Na região sudeste 

observa-se o decréscimo das temperaturas médias 

durante o inverno e verão, enquanto nas regiões 

norte e nordeste verifica-se aumento da 

precipitação e chegada de frentes frias no litoral 

da Bahia, Sergipe e Alagoas.  

O ano de 1963 representou um período de 

grave seca, não somente para a região onde se 

localiza o município de Januária, mas para 

diversas outras regiões do país. Nesse ano, para 

além da escassez de chuvas, uma forte onda de 

calor atingiu a região, no qual a máxima alcançou 

40,6°C no dia 15/10, uma das maiores 

temperaturas registradas na história do município. 

Na ocasião a ODP se encontrava em sua fase fria 

e se verificou a ocorrência do fenômeno El Niño 

de intensidade fraca. No ano de 1992, mesmo com 

a influência de El Niño moderado, o total de 

precipitação registrado foi superior à média geral. 

Os mecanismos de larga escala em 

teleconexão nem sempre explicam o fato. Parte da 

explicação repousa sobre a dinâmica das massas 

de ar. Ribeiro (1984), apoiado em outros autores, 

descreve o ano de 1963 como normal até o mês de 

abril quando, a partir daí, sucedeu-se um período 

de estiagem-geada-estiagem até o final do ano 

com fortes declínios da temperatura nos estados 

do sul e sudeste associados ao avanço da massa 

polar, intercalados por de períodos 

excepcionalmente quentes (notadamente durante o 

mês de agosto) associados à ação do anticiclone 

tropical marítimo (final de agosto e início de 

setembro). 
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Figura 8. Variação da ODP e ocorrência de eventos El Niño/La Niña (EN/LN) relacionados à distribuição 

temporal das chuvas em Januária (a), Belo Horizonte (b) e Sete Lagoas (c) no período de 1961-2014. 

Intensidade EN-LN: Fraco (-1); Moderado (0); Fonte (1). Fonte: dados obtidos do NOOA (2015) e GG 

Weather (2015).  
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A análise dos dados aponta relativa 

tendência de menor precipitação durante as fases 

frias da ODP. Entretanto, em função do elevado 

grau de complexidade da dinâmica climática na 

região, uma vez que a mesma se encontra em 

faixa de transição climática para o semiárido e da 

grande quantidade de falhas apresentadas pela 

série histórica disponível, é difícil afirmar que 

haja valor consistente de tendência na variação 

desse atributo. 

A relativa irregularidade na distribuição 

das chuvas deve-se à presença de fatores 

atmosféricos dinâmicos presentes na região, 

sujeitos a variações em sua trajetória e intensidade 

ao longo do tempo, como a atuação de frentes 

frias, linhas de instabilidades, zonas de 

convergência de umidade (ZCOU e ZCAS) e 

convecção tropical. Nos períodos mais secos, a 

intensidade e frequência de atuação de sistemas de 

alta pressão, notadamente a ação do Anticiclone 

Subtropical do Atlântico Sul (ASAS), cuja 

subsidência do ar, reforçada pela atuação conjunta 

com a Célula de Walker, dificulta a ocorrência de 

precipitações. 

Outro fato que chama a atenção refere-se 

ao desvio negativo das chuvas que afetou as três 

localidades no ano de 2014. Embora tenha sido 

gerado por fatores naturais associados à dinâmica 

das massas de ar, o mesmo desencadeou impactos 

significativos sobre as organizações antrópicas, 

principalmente no sudeste brasileiro. 

Como pode ser observado no gráfico do 

acumulado de chuvas para Belo Horizonte (Figura 

2) para os anos de 1962 (1984,9 mm), 1963 (497 

mm), 1970 (1129 mm), 1981 (1084,2 mm), 1983 

(2307 mm), 1990 (1039,6 mm), 2004 (1936,8 

mm), 2008 (2024,7 mm), 2009 (2151,5 mm) e 

2011 (2026,2 mm) os desvios em relação à média 

são notáveis, superando os 2000 mm em alguns 

casos e colocando-se abaixo de 500 mm em outra 

situação. 

Essas variações fazem parte da dinâmica 

climática natural, cujos controles colocam-se 

muito acima da capacidade humana de 

intervenção. Por outro lado pode-se investir em 

alternativas que viabilizem a absorção do impacto 

gerado (diversificação do parque produtor de 

energia, captação de água de chuva, preservação 

de áreas de recarga de aquíferos, utilização de 

elementos naturais para iluminação e climatização 

de ambientes etc.).  

 

Conclusões 

 

A técnica estatística do Box Plot é 

interessante sob vários aspectos, uma vez que 

permite identificar padrões de anos secos e 

chuvosos e aqueles próximos à média (incluindo 

os extremos) a partir de critérios relacionados ao 

estabelecimento das medianas (evitando a 

contaminação pelos valores extremos) e não pela 

definição de patamares puramente arbitrários. No 

entanto, essa técnica pode ser potencializada 

quando utilizada em conjunto com outras 

ferramentas e/ou informações, caso dos gráficos 

representativos dos desvios, tendências e 

correlações, climogramas etc. 

Uma limitação dessa ferramenta refere-se 

à relativa dificuldade na decodificação do produto 

(gráfico) gerado. Estritamente do ponto de vista 

das representações gráficas, um gráfico, bem 

como quaisquer outras formas de representação 

gráfico-cartográfica, como os croquis, mapas, 

diagramas etc., é para ser “visto” e não “lido”. 

Isso resulta da grande quantidade e complexidade 

da informação encerrada nesse tipo de 

representação que, por sua vez, exige do usuário 

conhecimentos significativos da área de 

climatologia, assim como treinamento na leitura 

dessa forma de representação. 

No entanto os dados gerados a partir da 

técnica do Box Plot podem auxiliar no 

planejamento das atividades humanas que 

dependem direta ou indiretamente das chuvas, 

como a agricultura e a produção de energia, 

podendo se constituir em importante ferramenta 

no estudo da variabilidade das chuvas. 

Em relação à análise a partir dos produtos 

gerados, apesar do maior valor dos desvios 

negativos, tanto em Belo Horizonte quanto 

Januária, não é correto deduzir que as chuvas 

estão diminuindo, uma vez que a série temporal 

de dados utilizada abarca duas fases frias da ODP, 

entre 1961 e 1977 (com início em 1945) e após 

1998 até 2014 (essa fase prossegue atualmente), e 

uma fase quente, entre 1977 e 1998. De acordo 

com dados dos desvios em relação aos totais 

anuais de chuva, na fase fria verifica-se tendência 

de redução dos totais de chuva, enquanto na fase 

quente a tendência é de elevação. Portanto, dentro 

da série analisada, há mais anos com tendência à 

redução das chuvas (33 anos) do que com 

tendência ao aumento (17 anos). 

A tendência de elevação das chuvas e 

temperaturas no período entre 1977 e 1998 foi 

interpretada de forma errônea como aquecimento 

global relacionado à atividade antrópica. E, 

mesmo tendo sido detectada em várias localidades 

do Brasil e do mundo, essa variação é desigual 
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espacial e temporalmente e não afeta todos os 

elementos climáticos como demonstram Vianello 

et al. (2008) para diversas localidades no estado 

de Minas Gerais. 
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RESUMO: As variações dos elementos do clima constituem-se em importante aspecto a 
ser compreendido e considerado no diagnóstico ambiental e planejamento das atividades 

humanas. Em vista disso, este artigo tem como objetivo apresentar os resultados das 

análises das variações de chuva e temperatura do ar, considerando a influência das 
massas de ar, topografia e uso do solo no interior e áreas limítrofes à bacia do rio 
Pandeiros, norte do estado de Minas Gerais-Brasil. Situada em área de transição 
climática, as médias anuais de temperatura e chuva indicam, respectivamente, 24,4°C e 
826,5 mm, com fortes desvios negativos (Estação Meteorológica INMET Januária-MG, -
15°26’52”; -44°21’58”; 468 m). O relevo caracteriza-se por formas planas e convexas 

sobre amplos interflúvios com baixo grau de entalhamento dos vales e altitudes médias 
entre 400-800 m. O uso do solo inclui áreas de pastagens, lavoura, silvicultura, biótopos 
naturais (cerrado e mata ciliar) e limitado equipamento urbano. Foram utilizadas séries 
temporais históricas de dados de temperatura e chuva (anual e mensal) obtidas de 
estações meteorológicas do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) para o segmento 
temporal entre 1961-2017 e dados obtidos em campo (2016-2018). A análise utilizou 
técnicas estatísticas básicas (médias, máximos e mínimos, agrupamento, tendências e 

desvio-padrão), climatologia sinótica, “análise rítmica” e microclimatológica e os 
resultados mostraram variações e desvios nos totais de chuva e temperatura e relação 
com modificações introduzidas na cobertura vegetal primitiva e uso do solo. 

PALAVRAS-CHAVE: chuva, temperatura, topografia, uso do solo. 

VARIATIONS OF RAIN TOTALS AND AIR TEMPERATURE IN THE PANDEIROS RIVER 
BASIN, NORTH OF THE STATE OF MINAS GERAIS-BRAZIL: ARTICULATION WITH 
FACTORS OF DIFFERENT SCALAR LEVELS IN A CLIMATE TRANSITION AREA FROM 

SAVANNAH TO SEMIARID 

ABSTRACT: Variations in climate elements constitute an important aspect to be 
understood and considered in the environmental diagnosis and planning of human 
activities. The objective of this article is to present the results of analyzes of rainfall and 
air temperature variations, considering the influence of air masses, topography and land 
use, in the interior and areas adjacent to the Pandeiros River Basin. Located in a climatic 

transition area, the annual averages of temperature and rain indicate, respectively, 
24,4°C and 826,5 mm, with strong deviations (INMET Meteorological Station Januária-
MG, -15°26'52", -44°21'58", 468 m). The relief is characterized by flat and convex forms 
on large hills with low degree of carving of the valleys and average altitudes between 400 
and 800 m. Land use includes areas of pasture, agriculture, forestry, natural biotopes 
(savannah and ciliary forest) and limited urban equipment. Historical time series of 
temperature and rain data (annual and monthly) obtained from meteorological stations of 

the National Institute of Meteorology (INMET) for the time segment between 1961-2017 
and data obtained in the fieldwork (2016-2017) were used. The analysis used basic 
statistical techniques (mean, maximum and minimum, grouping, trends and standard 
deviation), synoptic climatology, "rhythmic analysis" and microclimatological and the 
results showed variations and deviations in total rainfall and temperature and relation 
with changes introduced in the primitive vegetation cover and land use. 

KEYWORDS: Frosts, Serra da Mantiqueira, Atmospheric Systems 
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VARIACIONES DE LOS TOTALES DE LLUVAS Y TEMPERATURA DEL AIRE EN LA BACIA DEL 

RIO PANDEROS, NORTE DEL ESTADO DE MINAS GERAIS-BRASIL: ARTICULACIÓN CON 

FACTORES DE DIFERENTES NIVELES ESCALARES EN ÁREA DE TRANSICIÓN CLIMÁTICA 
DE SAVANA PARA SEMIARIO 

RESUMEN: Las variaciones de los elementos del clima se constituyen en un importante 
aspecto a ser comprendido y considerado en el diagnóstico ambiental y planificación de 
las actividades humanas. En este sentido, este artículo tiene como objetivo presentar los 
resultados de las análisis de las variaciones de lluvia y temperatura del aire, 
considerando la influencia de las masas de aire, topografia y uso del suelo, en el interior 

y áreas limítrofes a la cuenca del rio Pandeiros, norte del estado de Minas Gerais-Brasil, 
resultado del proyecto de investigación. En el área de transición climática, las medias 
anuales de temperatura y lluvia indican, respectivamente, 24,4°C y 826,5 mm, con 
fuertes desvíos negativos (Estación Meteorológica INMET Januária-MG, -15°26'52", -
44°21'58", 468 m). El relieve se caracteriza por formas planas y convexas sobre amplios 

interflúvios con bajo grado de entallado de los valles y altitudes medias entre 400-800 m. 

El uso del suelo incluye áreas de pastos, labranza, silvicultura, biotopos naturales 
(caatinga, sabana y mata ciliar) y limitado equipamiento urbano. Se utilizaron series 
temporales históricas de datos de temperatura y lluvia (anual y mensual) obtenidas de 
estaciones meteorológicas del Instituto Nacional de Meteorología (INMET) para el 
segmento temporal entre 1961-2017 y datos obtenidos en campo (2016-2017). El 
análisis utilizó técnicas estadísticas básicas (medias, máximos y mínimos, agrupamiento, 
tendencias y desviación estándar), climatología sinóptica, "análisis rítmico" y 

microclimatológica y los resultados mostraron variaciones y desvíos en los totales de 
lluvia y temperatura y relación con modificaciones introducidas en la cobertura vegetal 
primitiva y el uso del suelo. 

PALABRAS CLAVE: lluvia, temperatura, topografía, uso del suelo. 

VARIATIONS DES TOTAUX DE PLUIE ET DE LA TEMPÉRATURE DE L'AIR DANS LE BASSIN 
DE LA RIVIÈRE PANDEIROS, AU NORD DE L'ÉTAT DE MINAS GERAIS-BRÉSIL: 

ARTICULATION AVEC DES FACTEURS DE DIFFÉRENTS NIVEAUX SCALAIRES DANS UNE 

ZONE DE TRANSITION CLIMATIQUE DE SAVANA À SEMIARID 

RÉSUMÉ: Les variations des éléments climatiques constituent un aspect important à 
comprendre et à prendre en compte dans le diagnostic environnemental et la 
planification des activités humaines. Compte tenu de cela, cet article vise à présenter les 
résultats de l'analyse des variations des précipitations et de la température de l'air, 
compte tenu de l'influence de masses d'air, la topographie et l'utilisation des terres, à 

l'intérieur et dans les zones bordant le bassin du Pandeiros, dans l'État du Minas Gerais, 
au nord du Brésil, à la suite d'un projet de recherche. Situé dans la zone de transition 
climatique, la température annuelle moyenne et précipitations indiquent, respectivement, 
24,4°C et 826,5 mm, avec déviations negatives importants (Station météorologique 
INMET Januária-MG, -15°26'52”, -44°21'58", 468 m). Le relief est caractérisé par des 
formes plates et convexes sur de grands interfluves avec un faible degré de sculpture des 

vallées et des altitudes moyennes entre 400 et 800 m. L'utilisation des terres comprend 

les zones de pâturage, l'agriculture, la foresterie, les biotopes naturels (semi-aride, 
savane et forêt ciliaire) et l'équipement urbain. Ils ont utilisé des séries chronologiques 
de données de température et de pluie (mensuels et annuels) obtenus par les stations 
météorologiques de l'Institut National de Météorologie (INMET) au segment temporel 
entre 1961-2017 et mesures sur le terrain (2016-2017). L'analyse des techniques 
statistiques de base utilisées (moyenne, maximum et minimum, regroupement, 
tendances et déviations), climatologie synoptique, “analyse du rythme” et 

microclimatológica et les résultats ont montré des variations et déviations de 
précipitations totales et de la température et aux changements introduits par rapport à la 
végétation précoce et l'utilisation des terres. 

PALABRAS CLAVE: pluie, température, topographie, utilisation des terres. 
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INTRODUÇÃO 

As transformações introduzidas no ambiente, como a remoção da 

cobertura vegetal primitiva, alteração na rede fluvial, instalação de 

equipamentos urbanos etc. produzem efeitos diversos, levando ao aumento ou 

redução da qualidade ambiental, justificando a necessidade de conhecimento 

científico acerca das interações entre meioambiente e organização social. 

Evidentemente, não se trata da defesa de um ambientalismo 

descomprometido com a realidade como se fosse possível a implementação das 

diversas atividades humanas sem quaisquer impactos negativos, mas de 

contribuir para a compreensão da dinâmica ambiental e aliar esse conhecimento 

às diversas situações de intervenção, garantindo a manutenção dos processos 

naturais (formação dos solos, reposição de água nos aquíferos, conservação da 

biodiversidade etc.). 

Nesse sentido é inevitável a questão: como o conhecimento produzido 

sobre os climas pode contribuir para o desenvolvimento social e, ao mesmo 

tempo, evitar e/ou atenuar os impactos ambientais negativos? Sob perspectiva 

geográfica, a questão proposta é (ou deveria ser) a finalidade última das 

pesquisas em geografia-climatologia. Estudar as características das massas de 

ar para compreender a dinâmica das massas de ar ou estudar o clima urbano 

para compreender suas características nos diferentes espaços urbanos remete o 

pesquisador para uma espécie de tautologia ou círculo vicioso destituído de 

propósito legítimo e, portanto, de pouco valor para o avanço do conhecimento 

científico e da sociedade. O conhecimento produzido, necessariamente, deve 

caminhar para a solução de problemas concretos, quer seja ele de ordem 

teórica, tecnológica, de ensino-aprendizagem etc., embutido num contexto de 

discussões sobre as interações com outros componentes do meio e sistemas 

ambientais.      

Essa questão passa, também, pelo conhecimento das formas particulares 

de interações e de organização hierárquica dos fatores climáticos (relevo, solos, 

vegetação, cidades etc.), desde processos que atuam em biótopos florestais à 

escala humana até aqueles presentes em domínios da magnitude da Amazônia e 

do Cerrado brasileiros, abarcando cada um deles várias realidades regionais. Em 

diversos momentos de sua obra, mas particularmente em dois deles, Monteiro 

(1978; 2000) traz para o debate elementos acerca da influência das massas de 

ar em interação com o relevo ao discutir sua importância na caracterização dos 

climas locais e regionais, sítios urbanos e grandeza relativa dos geossistemas, a 

partir de perspectiva escalar decrescente, no qual o insumo energético vincula-

se aos fatores de escala superior (níveis global e zonal) e os impactos 

ambientais nas escalas inferiores (mesoclimas, topoclimas e microclimas). A 

distribuição e organização do insumo energético é realizado nas escalas 

intermediárias (regional e local) pelos fatores ou controles climáticos 

(componentes do sistema). Desde a interação com mecanismos de larga escala 

em teleconexão (Oscilação Decadal do Pacífico, El Niño/La Niña etc.) até os 

efeitos de núcleos de aquecimento e formação de pontos de alagamento em 

centros urbanos, a variação qualitativa e quantitativa dos fatores e processos 

que organizam o clima propicia o surgimento de dinâmica singular ou ritmo 

climático (MONTEIRO, 1971) que afetam os diferentes espaços terrestres. 

E da mesma forma que o geógrafo se preocupa em definir as escalas 

espaciais, há a necessidade de definir as escalas temporais. Steinke (2004, 

p.23) discute a respeito de variabilidade climática como “uma das formas de 
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inconstâncias climáticas que, por sua vez, fazem parte das mudanças climáticas” 

incluindo períodos de curto prazo (horas, dias), sazonais (períodos úmidos e 

secos), interanuais (alguns anos) e decadais (vários anos). Paralelamente ao 

argumento da autora, a necessidade de se compreender os desvios na variação 

dos atributos climáticos, como reforça Monteiro (1971), é fundamental uma vez 

que os impactos negativos são amplificados quando os valores dos atributos 

climáticos se distanciam das médias. 

Conforme discussão conduzida por Jardim (2017), a forma como são 

colocadas questões sobre mudanças climáticas, muitas vezes presente no 

discurso político-ambientalista atual, utiliza dados pontuais como sendo 

representativos de variações em macroescala, distorcendo a compreensão de 

estrutura hierárquica do clima. 

Como caso real, dentre os inúmeros problemas ambientais no qual o 

clima configura como importante variável, destacam-se as alterações detectadas 

na variação dos atributos climáticos em função da transformação de 

componentes da paisagem primitiva (introdução de áreas de pastagem, lavoura, 

equipamentos urbanos etc.). Exemplo disso consta do trabalho de Assis (2010) 

sobre o clima urbano em Belo Horizonte: enquanto o “clima natural” acompanha 

de perto a configuração do relevo, definindo duas unidades locais (área 

planáltica da Serra do Curral e a depressão de Belo Horizonte), a adição do 

estrato urbano diversifica o clima em unidades menores em forma de mosaico. 

Padrão semelhante havia sido verificado anteriormente em São Paulo por Tarifa 

e Armani (2001a; 2001b), cuja integração com o estrato urbano adiciona novos 

componentes ao ambiente, inclusive com indícios de alteração do ritmo de 

variação dos elementos climáticos (AZEVEDO e TARIFA, 2001). Jardim e Silva 

(2017) compararam Belo Horizonte com a área urbana de Ibirité através de 

análise de tendência e correlação aplicada à variação temporal da temperatura 

do ar (1961-2014), constatando valores significativos para Belo Horizonte, 

indicativo do porte atual da cidade e da multiplicação das fontes de calor de 

origem antropogênica. 

Em relação às chuvas, apesar de estreitamente ligada à dinâmica 

atmosférica (circulação das massas de ar), a variação temporal e espacial desse 

elemento está sujeita à influência de fatores ou controles em superfície, 

modulando sua abrangência, intensidade e impactos sobre o ambiente (duração 

e volume de chuva precipitada, frequência e intensidade de enchentes etc.). 

Autores como Fraga (2003) e Avila e Mattedi (2015) discutiram essa questão 

considerando essas interações no vale do rio Itajaí em Santa Catarina. Em 

2008, por exemplo, uma série de catástrofes atingiu essa região em decorrência 

da persistência de chuvas intensas durante o mês de novembro, havendo, 

inclusive, quem defendesse sua relação com “mudanças climáticas”, quando na 

verdade os problemas resultaram, conforme análise dos autores supracitados, 

da ineficaz interação entre sistema natural e social, associado a desmatamento 

em áreas de topo de vertente e localização de cidades em planícies de 

inundação do rio Itajaí. O desmatamento, nesse caso, favoreceu o escoamento 

superficial da água e, consequentemente, o trabalho erosivo sobre os solos, 

acompanhado de movimentos de massa nas áreas de maior declividade da bacia 

e rápida elevação na vazão dos rios, atingindo inúmeras cidades situadas nessas 

áreas. Outro exemplo concreto, semelhante ao descrito anteriormente, foi 

discutido por Conti (2001) sobre os impactos das chuvas em áreas da Serra da 

Mantiqueira drenadas pelo rio Paraíba do Sul entre os estados de São Paulo, 
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Minas Gerais e Rio de Janeiro, comparando episódio recente do ano 2000 e 

outro do ano de 1949. 

Portanto, como pode ser observado, os problemas apontados não são 

privilégio do tempo presente ou de localidades específicas, embora assuma 

características próprias nos diferentes espaços, e o aumento em sua recorrência 

e distribuição espacial guarda estreita relação com a ampliação do espaço 

ocupado (e modificado) pela ação humana sem respeitar a capacidade de 

suporte do meio. 

Considerando os vários aspectos das diferentes problemáticas que 

afetam o meio, o propósito deste artigo foi trazer os resultados de pesquisa 

sobre a climatologia na bacia hidrográfica do rio Pandeiros, importante tributário 

do rio São Francisco em seu médio vale no norte do estado de Minas Gerais, 

também afetada por importantes alterações nas características da paisagem 

ligadas à introdução de lavoura, pastagens, silvicultura e equipamento urbano. 

Exemplo recente disso incluem alterações no sistema hidrológico da bacia desse 

rio, com a construção de reservatório d’água para fins de produção de energia 

elétrica, que modificou a dinâmica de sedimentação do rio, assoreando amplas 

extensões da sua foz e trazendo repercussões negativas sobre os ecossistemas 

fluviais de matas ripárias e reprodução da ictiofauna. 

A fim de relacionar o clima com as mudanças que afetam o ambiente, 

foram consideradas as variações de temperatura do ar como indicador de 

alteração ambiental, dada sua estreita relação com as propriedades da 

superfície em termos de recepção de radiação solar e conservação/transmissão 

de calor, e de pluviosidade, associada à variabilidade das chuvas e 

desenvolvimento de processos erosivos. 

As premissas que nortearam os resultados aqui apresentados 

consideraram as alterações introduzidas nas características de uso da terra e 

seu efeito cumulativo ao longo do tempo no quadro ambiental, bem como a 

distinção entre variações induzidas por processos naturais e antrópicos, 

detectadas a partir de variações e/ou tendências de curto, médio e longo prazo, 

por controles ou fatores em diferentes escalas espaciais. 

 

CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

A área de estudo (figura 01) inclui a bacia hidrográfica do rio Pandeiros, 

tributário do rio São Francisco em sua porção de médio vale, abarcada em sua 

totalidade pelos municípios mineiros de Januária e Bonito de Minas. Segundo 

dados do IBGE (2016) o município de Januária (15° 29' 16" S; 44° 21' 43" O) 

possui área de 6.661,666 km² e população de 65.463 habitantes, com 

densidade demográfica de 9,83 hab./km². Sua população está dividida entre a 

área urbana (63,1%) e rural (36,9%) e a economia volta-se para o setor de 

serviços e, secundariamente, indústria e agropecuária. O município de Bonito de 

Minas (15° 19' 22" S 44° 45' 14" O), limítrofe ao município de Januária, possui 

área de 3.905 km², 10.797 habitantes e densidade demográfica de 2,77 

hab./km². A economia gira em torno do artesanato e agricultura. 
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Figura 01 - Localização da bacia do rio Pandeiros e municípios próximos dotados de 
estações meteorológicas da rede oficial do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). 

Organização: Felipe Pereira de Moura. 

O clima assinala transição de regime tropical quente semiúmido para 

semiárido, com 4-5 meses de seca, podendo chegar a 6 meses de seca (NIMER, 

1989). De acordo com dados das Normais Climatológicas 1961-1990 (DNMET, 

1992), as médias anuais de chuva e temperatura em Januária, próximo à foz do 

Rio Pandeiros (altitude: 468 m), indicam, respectivamente, 826,5 mm e 24,4°C, 

concentrados entre os meses de novembro e março.  

O relevo inclui formas plano-onduladas com baixo grau de entalhamento 

dos vales, amplos interflúvios no baixo e médio vale e chapadões com topo 

plano e vertente retilíneas nas áreas de cabeceiras, com valores médios de 

altitude em torno de 800 m. 

A vegetação primitiva exibe características tanto do domínio das 

Caatingas quanto do Cerrado (incluindo mata ciliar) acrescida, atualmente, de 

um mosaico diversificado de unidades de uso do solo com vilarejos, áreas de 

lavoura, silvicultura e pastagem. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Foram consultados dados das Normais Climatológicas 1961-1990 

(DNMET, 1992) com a finalidade de obter um quadro geral de representação do 

clima na região. Posteriormente utilizaram-se as séries anuais de dados (1961-

2017) obtidas das estações meteorológicas do Instituto Nacional de 

Meteorologia – INMET (www.inmet.gov.br) através do Banco de Dados 

Meteorológicos para Ensino e Pesquisa (BDMEP), situadas nos municípios de 
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Arinos, Chapada Gaúcha, Espinosa, Formoso, Janaúba, Januária, Montes Claros 

e Salinas no estado de Minas Gerais e Carinhanha no estado da Bahia, com o 

objetivo de analisar a variabilidade das chuvas e da temperatura do ar. 

Verificou-se a consistência dos dados eliminando-se os anos com mais de 

dois meses sem dados e substituindo os meses faltantes com dados de média 

simples aritmética daquele mês. Os dados foram tabulados e trabalhados 

através de procedimentos estatísticos básicos, utilizando-se do software 

Microsoft Excel (versão 2010).  

Com os dados obtidos elaboraram-se tabelas e gráficos referentes ao 

acumulado de precipitação e os desvios em relação às médias. Para definição de 

anos secos, chuvosos e habituais, conforme Galvani et al. (2012), considerou-se 

o valor de desvio padrão que, somado ao valor médio de chuva do período, 

definiu o patamar dos “anos chuvosos” e, de forma semelhante, subtraindo o 

valor do desvio padrão da média estabeleceu-se o patamar dos “anos secos”. Os 

anos “habituais” encontram-se entre esses dois patamares, aproximando-se das 

médias. 

A construção de gráficos de Box Plot foi outro recurso utilizado para 

análise da variabilidade das chuvas. De acordo com Galvani e Luchiari (2012) a 

distribuição dos valores ocorre a partir da definição de quartis definido pelo 

valor da mediana: os dois quartis centrais e a mediana (a caixa central é 

dividida pela mediana) representam os valores próximos aos habituais, os 

prolongamentos lineares da caixa superior e inferior representam, 

respectivamente, os valores máximos e mínimos, que podem incluir ou 

representar de forma separada os valores extremos (outliers). 

Os dados produzidos foram comparados, também, com informações 

relativas ao ambiente físico (relevo, latitude etc.) e atmosférico ligado à ação 

das massas de ar e em interação com mecanismos de larga escala em 

teleconexão. 

Em relação aos dados de temperatura do ar foi aplicada a análise de 

regressão linear simples para a série temporal entre 1961-2016 visando 

detectar tendências e possíveis correlações (R) entre a variação dos atributos 

(temperatura) e as transformações nas características de uso da terra. 

A análise local da temperatura contou com dados horário-diários das 

estações meteorológicas de Januária (-15,44808917º; -44,36631333º; 468 m) 

e Chapada Gaúcha (-15,300159º; -45.617431º; 873 m), utilizadas, também, 

como controle local das variáveis climáticas. Entre essas duas estações, no 

interior da bacia do rio Pandeiros, foram obtidos, também, dados em campo a 

partir de duas estações meteorológicas portáteis (Davis Vantage Pro 2) e de três 

pontos com registradores automáticos (datalogger, marca Akso AK 172) 

instalados em área de pastagem manejada e interior de formações florestais de 

mata ciliar e transição pastagem-cerrado, durante segmentos temporais entre 

os anos de 2016-2017.  

A análise dos dados de temperatura e umidade relativa do ar utilizou 

recursos estatísticos básicos, incluindo análise de tendência e correlação para as 

séries temporais anuais entre 1961-2017. A análise dos dados horário-diários 

obtidos em campo entre 2016-2017 apoiou-se no cálculo de médias, 

identificação de valores máximos e mínimos médios e absolutos e de amplitudes 

horário-diárias, relacionadas às características de tempo, topografia, uso do solo 

e cobertura vegetal, considerando os termos de balanço da radiação de ondas 
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curtas (radiação solar) e longas (calor) influenciadas pela dinâmica das massas 

de ar. As condições atmosféricas (sucessão das massas de ar) foram inferidas a 

partir do exame de imagens de satélite meteorológico (www.cptec.inpe.br) e 

cartas sinóticas (www.mar.mil.br).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De acordo com dados da estação meteorológica de Januária (DNMET, 

1992) a temperatura não mostra grandes variações anuais (média: 24,2°C; 

média das máximas: 30,9°C; média das mínimas: 18,4°C) em função da 

latitude e advecção de calor pelas massas de ar Equatorial Continental (mEc) e 

Tropical Atlântica (mTa) conforme descrição de Borsato (2016), cujas fontes de 

origem remetem a áreas que experimentam elevado saldo anual de energia em 

todos os meses do ano. Entretanto, em microescala, através de alterações na 

cobertura vegetal primitiva e introdução de novos componentes no ambiente 

(lavoura, pastagem, equipamento urbano etc.) foi possível detectar alterações 

nas variações desse atributo. 

A aplicação da técnica de regressão linear à série temporal de dados 

médios anuais de temperatura traz indícios que podem ser interpretados como 

tendência de aumento da temperatura do ar, desencadeado tanto por fatores 

naturais quanto relacionados à influência antrópica. De acordo com a figura 02 a 

temperatura média máxima e mínima anual e o valor de correlação (R) para o 

período de 1961-2017 em Januária foi, respectivamente, de 31,5°C e 18,3°C e 

0,68 e 0,21. 

 

Figura 02 - Variação anual e tendência da temperatura média do ar máxima e mínima 
para os períodos de 1961-2017 em Januária-MG. Organização: Carlos H. Jardim. 

  

Embora as temperaturas mínimas se constituam num indicador mais 

confiável em relação às temperaturas máximas, em função de sua relação 

estreita com a conservação e produção adicional de calor no ambiente, a 

explicação para a tendência geral de aumento estaria relacionada à atual fase 

do ciclo de aquecimento das águas do Oceano Pacífico (Oscilação Decadal do 

Pacífico o ODP), atuante desde meados dos anos 1970 até atingir o auge ao 
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final dos anos 1990 conforme Molion (2005) e discussão de Silva et al. (2017). E 

a série de dados analisada encontra-se em grande parte inserida nesse período. 

Por outro lado, essa variação natural não explica totalmente as variações 

encontradas. Para outras localidades no estado de Minas Gerais, de acordo com 

Vianello et al. (2008) e Jardim e Silva (2016), verifica-se em quase todos os 

casos baixo valor ou valor nulo de correlação (sem qualquer indicativo de 

tendência), a não ser naquelas localidades dotadas de área urbana expressiva, 

com maior valor de correlação, principalmente nas temperaturas mínimas, fato 

também observado por Assis (2010) em Belo Horizonte. 

Apesar da discrepância entre os valores de correlação e baixa 

representatividade do valor relacionado à variação da temperatura média das 

mínimas, as variações de temperatura obtidas em ambientes microclimáticos 

são expressivas e indicam claramente maior disponibilidade de calor sensível e 

menor aporte de umidade para o ar através da evapotranspiração em áreas de 

pastagem e em ambiente de transição entre áreas rurais e urbanas. 

Os valores médios, máximos e mínimos de temperatura e umidade 

relativa do ar obtidos na área de mata ciliar do rio Pandeiros no período de 

20/10 a 11/12/2016 (tabela 01) mostram valores médios inferiores de 

temperatura do ar quando comparados àqueles obtidos em área de pastagem e 

com a estação meteorológica do INMET de Januária. 

 

Tabela 01 - Média geral e valores absolutos das variações diárias da temperatura e 
umidade relativa do ar no período de 20/10 a 11/12/2016 (Org.: Carlos H. Jardim). 

 Mata ciliar (459,5 m) Pastagem (488 m) Januária INMET (468 m) 

 Temp. (°C) UR (%) Temp. (°C) UR (%) Temp. (°C) UR (%) 

Média geral 25,4 65 26,4 66 26,8 64 

Max. Absol. 36,5 92 37,7 96 38,2 98 

Min. Absol. 17,2 14 19,3 16 20,2 16 

Dif. Máx. Mín. 19,3 78 18,4 80 18,0 82 

 

Em outro momento (tabelas 02 e 03) a comparação foi obtida com 

valores novamente do posto da mata ciliar, no limite entre cerrado arbóreo e 

pastagem e das estações meteorológicas do INMET de Januária e Chapada 

Gaúcha. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 02 - Médias e valores absolutos das variações diárias da temperatura e umidade 
relativa do ar no período de 16/12/2016 a 30/04/2017 (Org.: Carlos H. Jardim). 



_________________Revista Brasileira de Climatologia_________________ 
ISSN: 2237-8642 (Eletrônica) 

Ano 14 – Edição Especial Dossiê Climatologia de Minas Gerais – NOV 2018                                             
177 

 Mata Ciliar  
(459, 5 m) 

Cerrado-Pastagem 
(799 m) 

Januária INMET 
(468 m) 

Temp. (°C) UR (%) Temp. (°C) UR (%) Temp. (°C) UR (%) 

Média geral 24,9 65 24,1 62 26,2 66 

Máx. Absol. 35,9 92 37,7 92 36,4 98 

Mín. Absol. 17,0 18 15,3 14 16,8 23 

Dif. Máx. Mín. 18,9 74 22,4 78 19,6 75 

Méd. Máx. Diárias 31,5 83 32,4 81 32,9 89 

Méd. Mín. Diárias 20,2 40 18,6 36 20,3 40 

Dif. Máx. Mín. 11,3 43 13,8 45 12,6 49 

 

Tabela 03 - Médias e valores absolutos das variações diárias da temperatura e umidade 

relativa do ar no período de 03/05 a 21/09/2017 (Org.: Carlos H. Jardim). 

 Mata Ciliar 
(459, 5 m) 

Januária INMET 
(468 m) 

Chapada Gaúcha INMET 
(873 m) 

 Temp. (°C) UR (%) Temp. (°C) UR (%) Temp. (°C) UR (%) 

Média geral 22,2 53 23,4 48 21,4 47 

Máx. Absol. 35,3 94 35,9 93 32,8 90 

Mín. Absol. 9,4 8 11,5 12 11,2 12 

Dif. Máx. Mín. 25,9 86 24,4 81 21,6 88 

 

As diferenças de temperatura do ar em termos de valores absolutos, 

comparando o ambiente de mata ciliar com a área de pastagem, superaram 

frequentemente valores de 2,0°C, 3,0°C ou 4,0°C em situações horário-diárias 

(sempre inferiores na mata ciliar). O excedente de calor produzido em ambiente 

aberto de pastagem, decorrente do maior grau de insolação sobre a superfície 

parcialmente desprovida de vegetação, é adicionado ao excedente de calor 

próprio da latitude da área de estudo (15,5° Sul) forçando, com relativa 

frequência, a elevação da temperatura para valores superiores a 35,0°C. As 

superfícies, nesse caso, funcionam como fontes passivas de calor, cuja carga 

radiativa fica concentrada nos primeiros centímetros da superfície em função de 

sua opacidade e ineficaz processo de propagação de calor (por contato 

molecular) para as camadas mais profundas de solo, transferindo o forte 

excedente de calor para o volume de ar sobrejacente mais frio, o que explica, 

também, além da elevada recepção de radiação solar durante o dia, a forte 

perda radiativa de calor no período noturno decorrente das condições de relativa 

estabilidade atmosférica, quase ausência de obstáculos frente à saída de calor e 

menor influência do vapor dágua no efeito estufa natural (os valores das 

mínimas foram, em geral, inferiores nos locais fora do ambiente de mata ciliar). 

No ambiente de mata ciliar o adensamento de elementos arbóreos do 

estrato vegetal e a obstrução da radiação solar pelo dossel foliar limita o saldo 

de energia e, portanto, de disponibilidade de calor sensível, ao mesmo tempo 

em que atenua a contribuição externa de advecção de calor das áreas 

adjacentes. Outro elemento importante nesse ambiente refere-se ao aporte de 

vapor e umidade oriunda da evapotranspiração vegetal, evaporação da água dos 

solos e serrapilheira e evaporação das águas do rio Pandeiros, contribuindo com 
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a redução do estoque de calor sensível disponível no meio pela conversão de 

calor sensível em calor latente envolvido na evaporação. Deve-se mencionar, 

também, o papel da serrapilheira na redução da transmissão de calor em 

profundidade no solo (o tecido vegetal é péssimo transmissor e conservador de 

calor) e o consumo de parte da energia solar nos processos metabólicos das 

plantas, reduzindo a disponibilidade dessa fração energética para o ambiente.  

O elevado valor de calor específico do povoamento vegetal e da 

serrapilheira de 0,8 cal/cm².°C em comparação ao concreto com 0,2 cal/cm².°C 

(GEIGER, 1961, p.268) e a baixa condutividade de calor pelo tecido vegetal e 

serrapilheira que na água equivale a 0,57 W/m.K e nas rochas em 2,9 W/m.K 

(ARYA, 2001), também se constituem em fatores adicionais que atenuam as 

variações de temperatura no ambiente de mata ciliar. 

A análise comparativa das médias e medianas das séries históricas dos 

dados de precipitação para o período de 1964–2016 (51 anos) dos oito 

municípios selecionados e de suas respectivas normais climatológicas (1961-

1990) permitiu a identificação de significativas diferenças entre as localidades, 

conforme apresentado na tabela 4. Os municípios com os maiores valores de 

médias observadas foram Formoso e Arinos, com 1208,7 mm e 1164,5 mm, 

respectivamente. Quando se observa as normais climatológicas 1961-1990 

(DNMET, 1992), esses municípios se mantem, também, com os maiores totais 

anuais (Formoso: 1176,0 mm; Arinos, 1275,0 mm). 

 

Tabela 4 – Valores das Medianas e Médias de precipitação (mm) para o período de 1964 

– 2016 e as Normais Climatológicas 1961-1990 e 1981-2010 (Org.: Carlos H. Jardim). 

  Mediana 
(1964 – 2016) 

Média 
(1964 – 2016) 

Norm. Climatol. 
(1961 – 1990) 

Norm. Climatol. 
(1981 – 2010) 

Januária 778,2 903 826,5 948,3 

Montes Claros 833,7 1019,6 1086,4 1086,4 

Carinhanha 672,5 798,9 813,7 757,6 

Espinosa 540 681,7 745 739,6 

Janaúba 601,3 765,3 - 780,7 

Salinas 700,3 847,1 846,1 877,2 

Arinos 1079,8 1164,5 1275,2 1180,6 

Formoso 1120,3 1208,7 1176 1225,7 

 

Entre os municípios mineiros analisados, Arinos e Formoso são os únicos 

situados fora da mesorregião Norte de Minas, estabelecida pelo IBGE. Estão 

localizados mais ao interior do continente, ou seja, mais a oeste em relação aos 

demais municípios, pertencendo à mesorregião Noroeste de Minas. Trabalhos 

como o de Sant’Anna Neto (2005), em que foram elaborados mapas de 

distribuição das chuvas na região sudeste do país destacam maior aporte de 

chuva sobre essa região quando comparado ao norte do estado, conforme 

constatado. Essa diferença se deve em razão do posicionamento mais a oeste do 

estado, da maior intensidade na atuação das ZCAS, em sua orientação 

noroeste-sudeste, bem como da formação de linhas de instabilidade, fornecendo 

à região em que se inserem maior aporte de chuvas em comparação com os 

demais municípios. Nimer (1989) destaca influência dessas linhas de 

instabilidade, no período compreendido entre a primavera e o outono, com mais 
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intensidade no decorrer do verão, quando ocorre no interior do Brasil, devido ao 

aquecimento do continente e consequente decréscimo geral da pressão 

atmosférica. Segundo o autor, a origem desse sistema “parece estar ligada ao 

movimento ondulatório que se verifica na frente polar ao contato com o ar 

quente da zona tropical” (NIMER, 1989, p.273). Ainda conforme Nimer, a 

formação desse sistema desencadeia chuvas e ventos vindos de oeste a 

noroeste, gerando chuvas principalmente sobre os estados do Mato Grosso, 

Goiás e Minas Gerais, acarretando, devido à orientação do sistema, em maior 

atuação na região noroeste de Minas Gerais, embora não se limite a essa região. 

Desse modo, observa-se a influência da dinâmica climática do centro-oeste 

brasileiro sobre a região noroeste do estado de Minas Gerais. 

O município de Montes Claros, pertencente à mesorregião Norte de 

Minas, situa-se mais ao sul em comparação às demais localidades, apresentando 

significativos valores para os totais anuais de chuva, com média anual de 

precipitação acumulada de 1019,6 mm para o período de 1964–2016, pouco 

inferior à normal climatológica para o período de 1961–1990 que é de 1086,4 

mm. Em consequência do posicionamento geográfico mais ao sul, sistemas 

produtores de chuva, como os sistemas frontais, atuam com maior intensidade 

sobre o município, perdendo força na medida em que avançam para latitudes 

menores. Sant’Anna Neto (2005, p.47) destaca a variação latitudinal como 

característica da variação dos parâmetros climáticos para a região sudeste, uma 

vez que: 

 

[...] os climas latitudinais da região Sudeste, apesar de 
tipicamente tropicais, apresentam significativas variações 

térmicas e pluviométricas em grande parte explicadas pela 
grande extensão norte/sul que se produz, à medida que a 
latitude aumenta, diminui a temperatura e, aumentam os totais 
anuais de precipitação. (SANT’ANNA NETO, 2005, p.47). 

 

Montes Claros também está situado em área de relevo deprimida, o que 

afeta de forma negativa o volume de precipitação (NIMER, 1989), similar ao que 

ocorre com o município de Januária e, mesmo apresentando média de 

precipitação anual superior em relação a esse município, autores como Nimer 

(1989) e Sant’Anna Neto (2005) apontam que a região de Montes Claros 

apresenta características típicas do semiárido, assim como a própria região de 

Januária e a região do Vale do Jequitinhonha. 

Espinosa e Janaúba aparecem como os municípios mineiros com menores 

valores de precipitação, com médias anuais de 681 mm e 765,3 mm, 

respectivamente. O município de Espinosa faz fronteira com o sul do estado da 

Bahia, sendo cortado pela Serra do Espinhaço, situando-se na vertente oeste. 

Carinhanha também apresenta um dos menores valores de precipitação anual, 

com média de 798,9 mm. Esse município está localizado ao sul do estado da 

Bahia, na divisa com e norte de Minas Gerais, na porção sul do nordeste 

brasileiro (NEB), situado em área deprimida no vale do São Francisco.  

Kayano e Andreoli (2009, p.216) argumentam que os sistemas frontais 

(SFs) são importantes fenômenos geradores de precipitação durante o período 

úmido, entre a primavera e verão do hemisfério sul (HS), na região sul do 

nordeste brasileiro (NEB): 
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A máxima precipitação de novembro a março, com um pico em 
dezembro do sul do NEB, é ocasionada pela incursão de SFs e 
seus remanescentes entre 5°S e 18°S, que interagem com a 
convecção local. Oliveira (1986) mostrou que os SFs podem 
interagir com a convecção local, especialmente na primavera e 
no verão do HS, quando os SFs apresentam ampla penetração 
continental, uma condição apontada como necessária para a 

interação. Nesse trabalho foi mostrado também que essa 
condição se manifesta entre 15°S e 20°S, com a nebulosidade 
associada de noroeste para sudeste ao longo de uma faixa que, 
posteriormente, foi chamada de Zona de Convergência do 
Atlântico Sul. (KAYANO e ANDREOLI, 2009, p.216). 

 

Os municípios de Januária e Salinas apresentaram valores mais centrais 

em relação ao conjunto dos municípios, com médias de precipitação de 903,0 

mm e 847,1 mm, respectivamente. Percebe-se que neste caso o efeito da 

continentalidade não parece diferenciar esses municípios no que se refere aos 

totais pluviométricos, uma vez que Januária está a 234,5 km em linha reta a 

noroeste de Salinas, ou seja, mais para o interior do continente. Conforme 

Ayoade (2011, p.164) as “áreas próximas dos grandes corpos hídricos recebem 

mais precipitação do que os interiores dos continentes, que se localizam 

distantes das fontes oceânicas de suprimento de umidade”. Entretanto, a 

relação entre o volume de precipitação nesses municípios está ligada a aspectos 

dinâmicos da circulação das massas de ar. Salinas localiza-se na mesorregião 

Norte de Minas, mas por estar mais a leste, faz divisa com a mesorregião do 

Jequitinhonha no nordeste do estado, pertencendo à bacia hidrográfica do 

Jequitinhonha. De acordo com o Diagnóstico Ambiental da Bacia do Rio 

Jequitinhonha, realizado pelo IBGE (1997), o município de Salinas possui 

características climáticas parecidas aos dos municípios semiáridos do vale do 

Jequitinhonha.  

Segundo Nimer (1989) nessa porção do Nordeste, englobando parte do 

sudeste brasileiro, a participação de linhas de instabilidade é importante, uma 

vez que é baixa a frequência de atuação das descontinuidades polares vindas de 

sudoeste. Ferreira e Silva (2012) reforçam o caráter mais seco em um estudo 

acerca do clima da porção mineira da bacia do Jequitinhonha, o qual o município 

de Salinas está localizado (na área mais seca da bacia), levando a formação de 

vegetação predominantemente de caatinga. 

Os totais anuais dos anos considerados válidos para cada estação podem 

ser verificados na figura 03, bem como uma breve classificação dos anos mais 

secos e chuvosos para esses municípios, tendo por base a variabilidade dos 

dados evidenciada pelo desvio padrão. Observa-se, conforme descrito, os 

maiores volumes de chuva sobre Arinos-MG e Formoso-MG, significativamente 

superior aos observados nas estações de Espinosa-MG e Carinhanha-BA. Devido 

ao grande número de falhas verificadas em algumas séries históricas, uma 

análise mais precisa que envolva a comparação ano a ano torna-se 

problemática, bem como técnicas de correção dos dados baseadas nas estações 

próximas. O período compreendido entre 1961 a 1974 coloca-se como um dos 

mais prejudicados pelo excesso de falhas.  
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O uso da técnica de elaboração e representação do “Box Plot” (figura 04) 

possibilitou a identificação de características da distribuição da precipitação para 

cada mês do ano para os oito municípios estudados. Destaca-se que a menor ou 

maior dispersão verificadas nos dados se relaciona a susceptibilidade desses 

valores aos desvios. Quanto mais dispersos os dados, maior será sua 

susceptibilidade a desvios e, consequentemente, quanto menos dispersos menor 

sua susceptibilidade. No geral, o conjunto dos dados destacaram bem as 

características pluviométricas dos climas tropicais, com período chuvoso 

alternado por período seco. O conjunto das estações teve como trimestre mais 

chuvoso os meses de novembro, dezembro e janeiro, enquanto o trimestre mais 

seco compreendeu os meses de junho, julho e agosto. A dispersão verificada no 

período úmido mostra-se superior a do período seco, apresentando valores 

menos dispersos. Essa constatação torna-se significativa na medida em que 

para os sistemas antrópicos a variabilidade no período úmido é mais crítica do 

que aquela verificada no período seco. Os maiores valores outliers foram 

identificados nos meses de dezembro e janeiro, com ocorrências de totais 

mensais de mais de 700 mm superiores ao valor central dado pela mediana, 

como observado no mês de janeiro para a estação de Montes Claros.  

Fatores atmosféricos atuantes sobre a região destacam-se como principal 

causa das irregularidades na distribuição das chuvas durante o ano. Silva et al. 

(2017, p.38) apresentam que tais fatores estão “sujeitos a variações em sua 

trajetória e intensidade ao longo do tempo”. Destaca-se aqui a ação de frentes 

frias, linhas de instabilidade, zonas de convergência de umidade (ZCOU), zona 

de convergência do atlântico sul (ZCAS), bem como a convecção tropical. 

Conforme os autores, para a região: 

 

Nos períodos mais secos, a intensidade e frequência de atuação 
de sistemas de alta pressão, notadamente a ação do Anticiclone 
Subtropical do Atlântico Sul (ASAS), cuja subsidência do ar, 
reforçada pela atuação conjunta com a Célula de Walker, 
dificulta a ocorrência de precipitações (SILVA et al., 2017, p.38). 

 

Kayano e Andreoli (2009, p.214) acerca da atuação do ASAS no território 

brasileiro, descrevem que o “ASAS intensifica-se com certa regularidade e 

avança sobre o país de leste para oeste, começando no final do verão do 

Hemisfério Sul (HS), atingindo sua máxima intensidade em julho e declinando 

até janeiro”. 
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Figura 03 – Variação dos totais anuais de precipitação para os municípios de Arinos, Espinosa, Formoso, Janaúba, Januária, Montes Claros 
(MG) e Carinhanha (BA). Organização: Felipe Pereira de Moura. 
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Figura 04 – Gráficos de distribuição dos totais mensais de precipitação através do “Box Plot” para os municípios de Arinos, Espinosa, 
Januária, Montes Claros, Formoso, Janaúba, Salinas (MG) e Carinhanha (BA). Organização: Felipe Pereira de Moura. 
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O ASAS caracteriza-se como um sistema de alta pressão, com padrão de 

circulação marcado pela subsidência dinâmica do ar e sua divergência, tendo 

seu centro móvel situado na região tropical do oceano Atlântico no Hemisfério 

Sul. Em razão de sua atuação, que serve como bloqueio para o avanço dos 

sistemas frontais vindos de latitudes superiores, seu período de intensidade 

mais elevada coincide com o período de maior seca na porção norte de minas. 

A classificação feita para cada mês com base nos valores mensais de 

precipitação verificados nas séries históricas permitiu, conforme a metodologia 

adotada, o enquadramento destes em cinco categorias, sendo elas: super seco, 

seco, normal, úmido e super úmido, conforme a figura 05. 

 

 

 

Figura 05 – Classificação dos meses (%) em relação aos totais de precipitação das 
séries históricas analisadas para os municípios de Arinos, Espinosa, Formoso, Janaúba, 
Januária, Montes Claros – MG e Carinhanha – BA. Organização: Felipe Pereira de Moura. 

 

De modo geral, os municípios analisados tiveram como classificação 

predominante de seus meses como normais ou secos. Arinos, Montes Claros e 

Formoso, que apresentaram as maiores médias de precipitação anual, também 

apresentaram a maior quantidade de meses classificados como normais 

seguidos por percentuais próximos aos meses secos. A estação de Espinosa teve 

percentuais muito próximos dos meses classificados como normais e secos, 

mesmo sendo a estação que apresentou os menores totais de chuva. A 

comparação entre essas estações destaca o fato de que a metodologia aplicada 

classifica o regime pluviométrico apresentado pelas séries de determinada 

estação, com base no próprio comportamento dos dados, e não por totais já 

estabelecidos.  

O município que apresentou o maior percentual de meses classificados 

como normais foi Salinas, com um percentual de 44,44% dos meses nessa 

classe, seguidos pelos meses classificados como secos e úmidos, com 

percentuais similares, 23,93% e 23,08%, respectivamente. Essa classificação se 

deve a certa regularidade de ocorrência nessa localidade de pequenos totais de 

precipitação durante o período seco (associado aos baixos índices 

pluviométricos). Principalmente no inverno, quando na maior parte das estações 

S. Seco Seco Normal Úmido S. Úmido Total S. Seco Seco Normal Úmido S. Úmido Total

Meses 14 142 148 92 24 420 Meses 12 142 111 71 24 360

% 3,33% 33,81% 35,24% 21,90% 5,71% 100% % 3,33% 39,44% 30,83% 19,72% 6,67% 100%

S. Seco Seco Normal Úmido S. Úmido Total S. Seco Seco Normal Úmido S. Úmido Total

Meses 12 160 165 107 24 468 Meses 14 134 140 84 24 396

% 2,56% 34,19% 35,26% 22,86% 5,13% 100% % 3,54% 33,84% 35,35% 21,21% 6,06% 100%

S. Seco Seco Normal Úmido S. Úmido Total S. Seco Seco Normal Úmido S. Úmido Total

Meses 14 182 163 109 24 492 Meses 14 143 116 75 24 372

% 2,85% 36,99% 33,13% 22,15% 4,88% 100% % 3,76% 38,44% 31,18% 20,16% 6,45% 100%

S. Seco Seco Normal Úmido S. Úmido Total S. Seco Seco Normal Úmido S. Úmido Total

Meses 12 159 190 119 24 504 Meses 16 112 208 108 24 468

% 2,38% 31,55% 37,70% 23,61% 4,76% 100% % 3,42% 23,93% 44,44% 23,08% 5,13% 100%

Montes Claros - MG Salinas - MG

Januária - MG

Espinosa - MG Formoso - MG

Arinos - MG Carinhanha - BA

Janaúba - MG
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verifica-se significativa quantidade de meses totalmente sem chuvas, a estação 

de Salinas apresenta pequenos índices de precipitação. Em razão de se situar a 

leste da Serra do Espinhaço, esse município sofre maior influência do que Nimer 

(1989) apresenta como “correntes perturbadas de E (leste)”. Tal fenômeno, 

para o autor, pode ocasionar chuvas mais ou menos abundantes, tendo maior 

frequência durante o período do outono e inverno, afetando mais as regiões que 

vão desde o litoral do Rio Grande do Norte até o norte do estado do Rio de 

Janeiro, com diminuição significativa em seu avanço para o interior do 

continente, e, no caso de Minas Gerais, raramente ultrapassa a Serra do 

Espinhaço (NIMER, 1989). Deste modo, a atuação desse fenômeno acaba por 

diferenciar as características do período seco no município de Salinas do 

restante das estações.   

Os municípios de Januária, Janaúba e Carinhanha tiveram em sua 

classificação o predomínio de meses secos, seguidos dos normais e úmidos. 

Carinhanha-BA foi o que apresentou a maior porcentagem de meses 

classificados como seco e o menor percentual de meses classificados como 

úmidos, destacando o caráter mais seco do município.  

As observações realizadas para o conjunto das estações, se comparadas 

com análise similar aplicada em outras localidades, evidencia as características 

de seca na região. Silva et al. (2017), aplicando a mesma metodologia para os 

municípios de Belo Horizonte e Sete Lagoas, inseridos em contexto climático 

mais úmido, encontraram predomínio significativamente superior dos meses 

classificados como normais frente aos meses secos. Deste modo, destaca-se o 

aspecto mais seco da porção norte do estado de Minas Gerais, cuja ocorrência 

de meses secos é mais frequente, sugerindo maior influência da dinâmica do 

semiárido sobre a região. 

Em relação às variações locais, restritas à bacia do rio Pandeiros, 

verificou-se valor superior na estação meteorológica de Chapada Gaúcha com 

1028,9 mm e menor em Januária com 898,3 mm, fato também verificado na 

distribuição média mensal das chuvas nas duas localidades (figura 06), exceto 

no mês de novembro, comparando os totais médios anuais de chuva entre os 

anos de 2008 e 2017 (a estação da Chapada Gaúcha entrou em operação em 

22/06/2007). 

 

 

Figura 06 – Totais médios mensais de precipitação em Januária e Chapada Gaúcha (MG) 
para os anos entre 2008 e 2017 (Org.: Carlos H. Jardim). 

A relativa proximidade entre as localidades (Januária/Chapada Gaúcha: 

±100 km) permite situá-las sob mesmo domínio de influência das massas de ar. 

Entretanto, a topografia e altitude assumem o papel de modular localmente as 
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variações de chuvas, aumentando a turbulência mecânica do ar pelo efeito da 

altitude no caso da estação da Chapada Gaúcha a 873 m (Januária encontra-se 

a 468 m). O aumento da convecção do ar, acompanhado de resfriamento 

adiabático, favorece a formação de nuvens e precipitação (efeito orográfico).  

Do ponto de vista ambiental, os totais mais elevados de chuva nos 

setores de maior altitude e declividades da bacia hidrográfica do rio Pandeiros 

contribuem de forma adicional para o desenvolvimento de processos erosivos, 

visíveis na forma de extensas voçorocas nesse setor da bacia. 

 

CONCLUSÕES 

A substituição da vegetação nativa biodiversa, dotada de diferentes ciclos 

fenológicos, por ecossistemas simplificados com espécies culturalmente 

valorizadas pelas sociedades humanas (lavouras, silvicultura, pastagens etc.), 

além da introdução de equipamento urbano, favorece o saldo positivo de calor, 

que é adicionado ao saldo positivo natural próprio das latitudes tropicais, 

forçando a elevação da temperatura do ar durante o dia, com forte perda 

radiativa noturna em função da relativa estabilidade atmosférica e baixo valor 

de umidade do ar.  

A preservação de espaços com vegetação nativa é fundamental na 

pedogênese, preservação da microfauna do solo, infiltração de água de chuva, 

evaporação (via evapotranspiração dos vegetais) e regulação da vazão dos rios, 

ainda mais se for considerada as características de distribuição das chuvas 

quando comparado à outras regiões do território mineiro e do Brasil. Conforme 

pode ser verificado pela análise do Box Plot em relação à variabilidade desse 

atributo, a maior dispersão nos dados foi verificada justamente nos meses mais 

úmidos.  

A compartimentação do clima mostrou-se semelhante àquela 

apresentada por Nimer (1989) e Sant’Anna Neto (2005), com redução dos totais 

de chuva de sul-sudoeste para norte-nordeste. O formato é similar ao 

observado na configuração dos sistemas frontais e na atuação das ZCOU e 

ZCAS, responsáveis por grande parte da ocorrência de precipitação na região 

sudeste (e no norte de Minas Gerais), incluindo, também, as instabilidades de 

oeste e noroeste no interior do continente, o que explica a ocorrência de totais 

mais elevados de precipitação nos municípios situados a oeste e a sul da porção 

norte do estado.  

A classificação mensal dos dados de precipitação evidenciou tendência de 

maior frequência de meses secos e normais sobre a região, sugerindo padrão 

relacionado mais estreitamente ao regime seco de chuvas, com características 

de transição entre o clima tropical semiúmido e o tropical semiárido. 

Em relação às variações locais de chuva na bacia do rio Pandeiros, como 

foi visto, a distribuição é diferenciada e favorece as áreas mais elevadas sobre 

os chapadões a oeste, o que impõe necessidade de restrição parcial/total de uso 

na área de contato com a chapada, expostas ao maior índice de chuvas, em 

função da elevada declividade e propensão ao desenvolvimento de processos 

erosivos, podendo amplificar a carga de sedimentos e assoreamento na foz do 

rio Pandeiros. 
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 TENDÊNCIA E VARIABILIDADE DAS CHUVAS EM JANUÁRIA – MG 
 

FELIPE PEREIRA DE MOURA1 
CARLOS HENRIQUE JARDIM2 

 
 

RESUMO: O presente artigo aborda aspectos da gênese e variação temporal das chuvas no 
município de Januária-MG. Os dados utilizados foram obtidos junto ao Instituto Nacional de 
Meteorologia (INMET) e os procedimentos de análise incluíram o emprego de técnicas 
estatísticas descritivas, de agrupamento e análise de tendência. Os resultados indicaram a 
necessidade de compreender os desvios no ritmo de variação temporal das chuvas e 
interação com outros componentes ambientais  
Palavras-chave: clima, variabilidade, chuvas. 

 
ABSTRACT: This article discusses aspects of the genesis and temporal variation of rainfall 
in the municipality of Januária-MG. The data used were obtained from the National Institute 
of Meteorology (INMET) and analytical procedures included the use of descriptive statistical 
techniques, clustering and trend analysis. The results indicated the need to understand the 
deviations in the rate of temporal variation of rainfall and interaction with other environmental 
components 
Keywords: climate, variability, rainfall. 

 
 

1 – Introdução 

A climatologia é um campo do saber científico que vêm ganhando grande destaque 

nas últimas décadas em função dos discursos construídos em torno de alguns dos seus 

temas. Entretanto, esses discursos tornam-se muitas vezes demasiadamente exacerbados, 

fugindo ao caráter científico e funcionando como ferramentas na criação de histerias 

coletivas e manobras político-econômicas. Estes, muitas vezes, ganham espaço junto à 

parcela sensacionalista dos meios de comunicação, abrindo espaço para distorção e 

manipulação da informação. Segundo Maruyama (2009, p.61) “Uma grande distância separa 

os cientistas dos meios de comunicação e o século XXI está sob o ‘imperialismo da mídia’, a 

qual deveria fiscalizar o poder, mas recebe e noticia informações despejadas pelo poder 

sem a devida comprovação”.  

Isso remete ao fato de que esses discursos atendem a interesses maiores, de âmbito 

político e econômico, aos quais se pretendem hegemônicos, buscando na desinformação 

uma forma de manipulação das massas. Na atualidade o principal tema relacionado à 

climatologia é alvo desse tipo de discurso e refere às mudanças climáticas, ao aquecimento 

global, de modo que uma grande quantidade de publicações passou a ser difundida na 

tentativa de tornar hegemônico esse discurso.   

                                                           
1 Graduando em Geografia, Departamento de Geografia – IGC – UFMG 
(felipegeografia@hotmail.com).  
2 Prof. Adjunto, Departamento de Geografia – IGC – UFMG (dxhenrique@gmail.com). 
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 Entretanto, dentro do meio científico existe uma grande quantidade de cientistas que 

buscam promover um debate sério acerca dessa questão. Segundo Onça (2007) não existe 

um consenso quanto às causas, consequências e nem ao menos em relação à realidade do 

aquecimento global. 

Não é o objetivo deste trabalho apresentar todas as nuances envolvidas nessa 

temática, muito menos analisar a multiplicidade de elementos presentes nesses discursos, 

entretanto cabe realizar alguns apontamentos a fim de se tentar estabelecer uma discussão 

séria. Conforme apresenta Jardim (2012, p.36): 

 

Na segunda metade da década de 1990 e início dos anos 2000, quando 
veio à tona de forma contundente uma série de informações 
desencontradas sobre mudanças climáticas, reforçado pelo setor da mídia 
sensacionalista, algumas ONGs, pesquisadores incautos e políticos que 
fazem do tema palanque eleitoral, rompeu-se, de certa forma, com vários 
estudos até então produzidos, que enfatizavam a correta distinção da 
escala de grandeza dos fenômenos climáticos, cuja importância reside no 
dimensionamento dos fatores de causa e dos problemas associados (e, 

portanto, na definição de prioridades). 
 

O autor aponta para a necessidade de se enquadrar na escala adequada os 

fenômenos climáticos de modo que a metodologia utilizada não prejudique a análise 

ocasionando distorção dos resultados. 

A mudança de nível escalar implica variação da extensão temporal e espacial dos 

fenômenos, das relações hierárquicas estabelecidas, bem como as metodologias 

empregadas. Distintos também serão os fatores que influenciarão no comportamento dos 

elementos climáticos. Um breve exemplo disso pode ser verificado em um dos critérios 

propostos por Ribeiro (1993, p.288), visando uma estruturação de um sistema taxonômico 

que atendesse ao propósito de análise climatológica: 

O grau de dependência de radiação extraterrestre na definição climática é 
maior nas escalas superiores, enquanto que a influência dos elementos da 
superfície, inclusive a ação antrópica, vai-se tornando mais pronunciada na 
medida em que se atingem as escalas inferiores. 
 

Desse modo, ao passar de um nível escalar para outra, os fatores determinantes da 

diferenciação dos elementos climáticos têm sua relevância alterada. Em estudo para se 

delimitar unidades micro climáticas em uma área natural em determinado município, a 

configuração da paisagem, os biomas e tipos de vegetação presentes bem como a 

conformação do relevo terão grande relevância na diferenciação das áreas, enquanto que a 

variação latitudinal pouco irá interferir nessa diferenciação interna. Já em um estudo que 

busque analisar a gênese de frentes ou de outros sistemas atmosféricos, a configuração da 

paisagem na escala apresentada anteriormente não terá nenhuma relevância. 
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 A partir de outros autores Sant’Anna Neto (2003, p.55) define a variabilidade 

climática como “a maneira pela qual os elementos climáticos variam no interior de um 

determinado período de registro – de uma série temporal” O autor ainda relata que alguns 

elementos climáticos, por exemplo, as precipitações, apresentam maior irregularidades do 

que outros, como a temperatura. A variabilidade climática é a variação natural do clima, que 

ocorre em função de fatores como a variação na intensidade solar que tem diversas 

implicações no clima em uma escala global.  

Para além da qualidade dos dados, ainda existe outros problemas associados a esse 

tipo de análise: 

[...] encontram-se muitas dificuldades para a avaliação e a correta 
compreensão das variações dos atributos climáticos no tempo e no espaço, 
pois além das séries de dados meteorológicos de superfície não serem 
suficientemente longas e apresentarem falhas, nos raros casos de séries 
temporais adequadas, é muito difícil separar as oscilações climáticas 
naturais daquelas resultantes dos processos decorrentes das atividades 

humanas (SANT’ANNA NETO, 2003, p.55). 
 

Desse modo, a seleção dos dados meteorológicos, bem como as escolhas 

metodológicas realizadas pelo pesquisador deve receber especial atenção, uma vez que 

estas devem ser adequadas aos objetivos propostos pela pesquisa, evitando distorções nos 

resultados e a consequente propagação de mais discursos falaciosos. 

.Outro elemento a se considerar é o entendimento do clima como um sistema 

natural, complexo, aberto, dinâmico, adaptativo e auto-regulável (MONTEIRO, 1975). De 

modo a se pensar a concepção sistêmica, pode-se citar o trabalho de Drew (1989, p.19) 

para quem uma das características dos sistemas naturais “é a interdependência das partes 

que formam o conjunto”. Acrescenta ainda que a ação antrópica impacta diversas áreas do 

meio físico, no qual as consequências extrapolam as áreas diretamente impactadas. Os 

sistemas que ocupam as ordens inferiores serão os mais impactados tendo em vista seus 

níveis de vulnerabilidade. Já os sistemas globais, como o sistema atmosférico, dificilmente 

serão afetados de maneira significativa por esses impactos. Quanto a hierarquia dos 

sistemas, Christofoletti (1979) ressalta a interdependência entre esses diversos níveis 

através de mecanismos de “feedback” ou “retroalimentação”.  

Desse modo, destaca-se a importância da compreensão de alguns conceitos 

referentes à climatologia com a finalidade de se evitar a incorporação, legitimação e 

propagação de discursos falaciosos acerca do aquecimento global e das mudanças 

climáticas, de modo que os argumentos presentes nesses discursos possam ser 

confrontadas com informações científicas sérias e comprometidas com a realidade. 

Este artigo tem como principal objetivo analisar a dinâmica de variação dos 

elementos climáticos, a partir da gênese e variação temporal das chuvas considerando a 
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 série de dados da estação meteorológica do INMET sediada no município de Januária-MG, 

com a finalidade de verificar possíveis padrões, variações e tendências nos dados de clima 

e existência ou não de evidências que indiquem um cenário de mudanças e/ou variabilidade 

climática e relações com fatores antropogênicos. 

Isso se justifica na medida em que há poucos estudos regionalizados e locais do 

clima no estado de Minas Gerais. Além disso, em função da grande variabilidade climática 

da região, um estudo desse tipo se faz necessário na medida em que cria elementos para 

uma melhor compreensão daquela realidade e fornece subsídios para o planejamento 

territorial. 

Deve-se acrescentar que os resultados apresentados são preliminares e inserem-se 

dentro de um projeto de pesquisa maior, em andamento desde dezembro de 2014, com 

apoio financeiro da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas – FAPEMIG 

através do projeto APQ-03773-14 – “Sustentabilidade da Bacia do Rio Pandeiros”. 

 

2 – Caracterização da Área de Estudo 

Localizado na região sudeste do Brasil (15°29’16” Sul e 44°21’43” Oeste), Januária é 

um município de Minas Gerais pertencente a mesorregião Norte de Minas e na microrregião 

de Januária. Segundo dados do IBGE (2010), o município possui área de 6.661,666 km² e 

população de 65.463 habitantes, com densidade demográfica de 9,83 habitantes/Km². Sua 

população está dividida proporcionalmente entre a área urbana (63,1%) e a zona rural 

(36,9%). O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) é de 0,658, sendo 

considerado como um município de médio desenvolvimento humano. A infraestrutura é 

considerada de porte médio e sua economia está voltada principalmente para o setor de 

serviços, tendo também participação no seu PIB os setores da indústria e agropecuária. 

Segundo os estudos realizados por Robertson (1963) na região do município de 

Januária, o vale do rio São Francisco apresenta cerca de 20 a 30 km de largura, com um 

fundo aluvial relativamente aplainado, margeado por escarpamentos erosivos abruptos, com 

no mínimo 200 m de altura que se desenvolveram em camadas sub-horizontais de 

sedimentos carbonáticos do Grupo Bambuí. A topografia do município é considerada plana 

com leves ondulações, principalmente nas áreas da planície aluvial do Rio São Francisco. 

Predomina na região o relevo do tipo tabular, caracterizado pela presença de chapadões 

que se aproximam da calha do rio. A altitude máxima verificada em Januária encontra-se no 

Morro do Itapiraçaba (794 m) e a mínima na foz do rio Peruaçu (444 m). 

Algumas áreas de preservação se encontram em sua totalidade ou parcialmente 

dentro dos limites municipais, sendo elas: Parque Nacional Grande Sertão Veredas, Parque 
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 Nacional Cavernas do Peruaçu, Parque Estadual Veredas do Peruaçu e Área de Proteção 

Ambiental Cavernas do Peruaçu. 

Conforme dados do Instituto Nacional de Meteorologia (DNMET, 1992) a temperatura 

máxima no município atinge 38°C e a mínima 12,6°C. A média anual oscila entre os 26°C e 

30°C. As chuvas na região são escassas, irregulares e concentram-se no verão, tendo sua 

ocorrência de outubro a fevereiro e, eventualmente, até março com média anual de 826,5 

mm. 

 

2 – Materiais e Métodos 

Os dados levantados foram mensurados através da estação meteorológica 

convencional de superfície do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e obtidos através 

do Banco de Dados Meteorológicos para Ensino e Pesquisa (BDMEP) pertencente ao 

próprio INMET (www.inmet.gov.br).  A estação utilizada localiza-se no município de Januária 

em uma altitude de 473,71 metros e os dados recolhidos compreendem o período entre 

01/01/1961 a 31/12/2014. 

Os dados foram tabulados e trabalhados através de procedimentos estatísticos 

específicos, utilizando-se do software Microsoft Excel, em sua versão 2010. Obtiveram-se 

dessa forma valores e gráficos referentes à precipitação mensal e ao seu acumulado anual, 

bem como os desvios em relação às médias.  

Dentre as técnicas utilizadas neste trabalho, destaca-se a análise de regressão linear 

simples, que visa estabelecer relação ou tendência de variação entre os elementos 

climáticos em função do tempo. Também se destaca a classificação dos meses em função 

do regime pluviométrico (super secos, secos, normais, úmidos ou super úmidos), através da 

técnica estatística de agrupamento denominada Box Plot. 

 

3 – Resultados 

A média encontrada para o acumulado anual de precipitação do período entre 

01/01/1961 a 31/12/2014 foi de 814,2 mm, muito próxima da normal climatológica 

apresentada pelo INMET para o período entre 1961 a 1990 de 826,5 mm. Conforme se pode 

observar na figura 01, os acumulados anuais de precipitação se mostraram bastante 

irregulares, característico da variabilidade climática da região. Além disso, o índice de 

correlação apresentou valor de fraca tendência entre o volume de precipitação e sua 

progressão no tempo (R² = 0,1123), de modo que não é possível inferir que exista uma 

tendência clara de aumento ou diminuição dos níveis de precipitação em função do tempo e 

muito menos estabelecer qualquer cenário futuro. 
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Figura 01. Distribuição temporal da precipitação anual em Januária-MG (1961-2014). 
Fonte: INMET (www.inmet.gov.br). Acesso: Agosto/2015. 

Organização: Felipe Pereira de Moura. 

 

Os desvios em relação à média anual de precipitação do período (figura 22) 

apresentam uma variação média de 25%. No ano de 1992 ocorreu o maior desvio positivo 

de todo período analisado, com variação em cerca de 78%, registrando total de precipitação 

de 1553,6 mm. A anomalia negativa de maior expressão nesse período ocorreu no ano de 

1963, com variação de 70% em relação à média, registrando total de 259,7 mm de 

precipitação.   

 

Figura 02. Desvios (%) na precipitação anual em Januária-MG (1961-2014). 
Fonte: dados do INMET (www.inmet.gov.br). Acesso: Agosto/2015. 

Organização: Felipe Pereira de Moura. 

 

A variação da precipitação observada nas figuras 01 e 02 possui relação com 

eventos climáticos de escala zonal, capazes de influenciar todo o sistema climático. Alguns 
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 exemplos de eventos dessa magnitude capazes de exercer esse tipo de influência são as 

variações na temperatura das águas oceânicas como a Oscilação Decadal do Pacífico 

(ODP) e a ocorrência de fenômenos de El Niño e La Niña. Conforme Molion (2005) a ODP 

se caracteriza como variação da temperatura da superfície do Oceano Pacífico de longo 

prazo, no qual persistem por períodos de aproximadamente 20 a 30 anos. Para esse mesmo 

autor, tanto os impactos quanto os fatores que levam a ocorrência desses eventos são 

desconhecidos. A correlação entre esses fenômenos e a os totais de precipitação anual 

pode ser observada na figura 03. 

 

 

 
Figura 03. Variação dos totais anuais de chuva em Januária-MG sobrepostos às variações anuais de 

ODP e ocorrências de El Niño e La Niña no período de 1961-2014. 
Fonte: dados de chuva INMET (www.inmet.gov.br). Acesso: Agosto/2015. 

Organização: Felipe Pereira de Moura. 

 

É possível observar a existência de três períodos da ODP inseridos no período de 

análise: até 1976 uma fase fria, de 1977 a 1998 uma fase quente e de 1998 até 2012 uma 

nova fase fria. Molion (2005) faz distinção entre a fase fria, que se caracteriza por 

apresentar anomalias negativas de temperatura da superfície do Oceano Pacífico (TSM) na 

região tropical do pacífico e anomalias positivas no Pacífico Extratropical nos dois 

hemisférios e entre a fase quente que apresenta configuração inversa da fase fria. 

De modo a analisar pontualmente a relação desses eventos com os totais de 

precipitação obtidos, principalmente nos anos de 1963 e 1993, a figura 04 se apresenta 

como um recurso, uma vez que permite observar a correlação entre as anomalias na 

precipitação e a ocorrência de ODP, El Niño e La Niña. 

O ano de 1963 apresentou, conforme as figuras 03 e 04 e fontes midiáticas, uma 

grave seca, não somente para a região onde se localiza o município de Januária, mas 

também para diversas outras regiões do país. Nesse ano, para além da escassez de 
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 chuvas, uma forte onda de calor atingiu a região, no qual a máxima alcançou os 40,6°C no 

dia 15/10/1963, uma das maiores temperaturas registradas na história do município. Neste 

ano a ODP se encontrava em sua fase fria e se verificou a ocorrência do fenômeno El Niño 

de intensidade fraca.  

 

 
 

Figura 04. Desvios (%) na variação dos totais anuais de chuva em Januária-MG sobrepostos às 
variações anuais de ODP e ocorrências de El Niño e La Niña no período de 1961-2014. 

Fonte: dados de chuva INMET (www.inmet.gov.br). Acesso: Agosto/2015. 
Organização: Felipe Pereira de Moura. 

 
A atuação do fenômeno El Niño provoca alterações no regime pluviométrico no 

Brasil, intensificando as chuvas na região sul e reduzindo os totais na região Norte e 

Nordeste. Conforme informações disponibilizadas no site do Climatempo 

(www.climatempo.com.br) esse fenômeno também influencia a região Norte de Minas, 

intensificando a seca e as temperaturas. Já no ano de 1992, mesmo com a influência de um 

fenômeno de El Niño de intensidade moderada, o total de precipitação registrado, como já 

apresentado, foi superior à média geral. Entretanto, esse período se enquadrava na fase 

quente da ODP que, correlacionado a outros fatores, ter resultado neste maior aporte de 

chuvas na região.  

A análise dos gráficos aponta relativa tendência de menor precipitação durante as 

fases frias da ODP, entretanto, em função do elevado grau de complexidade da dinâmica 

climática na região, uma vez que a mesma se encontra em uma faixa de transição para o 
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 semiárido e da grande quantidade de falhas apresentadas pela série histórica disponível, é 

difícil afirmar de forma contundente, apenas com base nos dados, que essa relação existe. 

A utilização da técnica estatística de agrupamento do “Box Plot” (figura 05) permitiu 

analisar a estrutura da distribuição das chuvas durante todos os meses, em função da maior 

ou menor dispersão dos dados. Verificou-se que quanto menos dispersos os dados se 

apresentavam, menos susceptíveis a desvios eles eram, de modo que a relação inversa 

também é verdadeira.  

A distribuição dos totais de precipitação se mostrou bastante irregular, característico 

da variabilidade climática da região. Contudo, é possível fazer uma distinção entre os meses 

mais úmidos e os mais secos. Os meses mais secos (junho, julho e agosto) apresentam 

menor dispersão dos dados, enquanto que os meses mais úmidos (novembro, dezembro e 

janeiro) apresentam valores mais dispersos. O avanço das frentes frias, formação de linhas 

de instabilidades e, principalmente, a formação de Zonas de Convergência de Umidade 

(ZCOU) na região configuram como fatores fundamentais para a ocorrência de chuvas no 

período mais úmido. Já nos períodos mais secos, a intensidade e frequência de atuação de 

sistemas de alta pressão, notadamente a ação do ASAS (Anticiclone Subtropical do 

Atlântico Sul) dificultam a ocorrência de precipitações. 

 

 

Figura 05. Desvios (%) na variação dos totais anuais de chuva em Januária-MG sobrepostos às 
variações anuais de ODP e ocorrências de El Niño e La Niña no período de 1961-2014. 

Fonte: dados de chuva INMET (www.inmet.gov.br). Acesso: Agosto/2015. 
Organização: Felipe Pereira de Moura. 

 

Desse modo, foi possível classificar os meses em função do volume precipitado em 

cinco categorias: Super Seco, Seco, Normal, Úmido e Super Úmido. Conforme pode ser 

observado na tabela 01 os meses considerados normais somam (38%), ou seja, com um 

volume pluviométrico próximo à média esperada. Entretanto, também foi considerável a 
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 porcentagem de meses classificados como secos (35%) o que deixa mais explícito a 

influência da dinâmica do semiárido sobre a região. 

 

Tabela 01. Classificação dos meses conforme variação das chuvas em função dos totais anuais. 
 

S. Seco Seco Normal Úmido S. Úmido Total

Meses 14 171 185 95 24 489

% 3,00% 35,00% 38,00% 19,00% 5,00% 100%  

Fonte: dados de chuva INMET (www.inmet.gov.br). Acesso: Agosto/2015. 
Organização: Felipe Pereira de Moura. 

 

4 – Considerações Finais 

As análises realizadas possibilitaram identificar alguns elementos que auxiliam na 

compreensão da dinâmica climática local e da variabilidade das chuvas na região. Foi 

possível observar com base na utilização da técnica do “Box Plot” a maior concentração das 

chuvas nos meses de Novembro, Dezembro e Janeiro, enquanto que o período mais seco 

compreendia os meses de Junho, Julho e Agosto. A classificação realizada demonstrou a 

grande ocorrência de meses secos na região, resultante de sua localização em uma faixa de 

transição com o clima semiárido.  

Outro elemento que ficou evidente com a análise dos dados é a grande variabilidade 

do clima na região, sendo difícil estabelecer qualquer tipo de tendência em seu 

comportamento ou de qualquer correlação clara com os fenômenos de macroescala 

observados, neste caso os eventos de El Niño e La Niña, bem como a Oscilação Decadal do 

Pacífico. Logo, observa-se que a compreensão da dinâmica climática nesta região perpassa 

pelo entendimento dos diversos fenômenos, fatores e elementos presentes em suas 

interações através de uma perspectiva multiescalar, estabelecendo assim um entendimento 

mais profundo e fornecendo subsídios para o planejamento. 
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 USO DA TERRA E VARIAÇÃO DA TEMPERATURA EM JANUÁRIA – MG 
 

CARLOS HENRIQUE JARDIM1 
FELIPE PEREIRA DE MOURA2 

 
RESUMO: As alterações dos componentes ambientais pela ação antrópica modifica o 
balanço de energia, introduzindo modificações nas variações dos elementos microclimáticos 
(conforto térmico, supressão das fontes de vapor, enchentes etc.). Com o objetivo de 
verificar isso foram analisados dados de temperatura do município de Januária-MG (1961-
2014). Os procedimentos de análise incluíram técnicas estatísticas descritivas e análise de 
tendência. Verificou-se tendência natural de aumento da temperatura máxima e mínima e 
indícios de influência antrópica na variação desse elemento. 
Palavras-chave: uso da terra, temperatura do ar, análise de tendência. 

 
ABSTRACT: Changes in environmental components by human action changes the energy 
balance, introducing changes in the variations of climatic elements microscale (thermal 
comfort, suppression of vapor sources, floods etc.). With the objective to verify this were 
analyzed in the municipality of Januária-MG temperature data (1961-2014). The analytical 
procedures used descriptive statistical techniques and trend analysis. It was natural 
tendency to increase in the maximum and minimum temperature and evidence of human 
influence on the variation of that element. 
Keywords: land use, air temperature, trend analysis. 

 
 

1 – Introdução 

As transformações introduzidas pelo ser humano no quadro ambiental produzem 

efeitos diversos, cujas consequências tanto podem intensificar quanto atenuar determinados 

processos. As cidades, nesse contexto, exemplo de máxima alteração ambiental, pode 

apresentar elevada qualidade de vida ao lado de indicadores negativos de qualidade 

ambiental. O desafio seria obter máxima qualidade de vida ao lado de máxima qualidade 

ambiental, o que torna cada vez mais necessário o conhecimento acerca da interação entre 

os processos naturais e organização social. Que é, também, o escopo dos estudos 

geográficos. 

Outro aspecto importante ao tomar as variáveis do clima como indicadores de 

qualidade de vida e ambiental é situar as alterações em sua real dimensão ou escala de 

abrangência. Muitas vezes, a forma como são colocadas questões relativas às mudanças 

climáticas, muito presente no discurso político-ambientalista atual, utilizando-se de dados 

pontuais, representativos de variações em microescala para denunciar mudanças em 

macroescala, deturpa completamente a compreensão do conceito de clima, alicerçado numa 

estrutura hierárquica. 

Conforme se transita pelos níveis escalares, relativas a extensão temporal e espacial 

dos fenômenos, modificam-se, também, as relações processuais, bem como as 
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2 Graduando em Geografia, Departamento de Geografia – IGC – UFMG (felipemoura@gmail.com). 
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 metodologias empregadas, ou seja, os fatores determinantes da diferenciação dos 

elementos climáticos têm sua relevância alterada.  

Vários autores advogam a necessidade de situar o objeto de estudo, no caso o clima, 

em sua real escala de influência. Um breve exemplo disso pode ser verificado em Ribeiro 

(1993, p.288) visando à estruturação de um sistema taxonômico que atendesse ao propósito 

da análise climatológica: 

 

O grau de dependência de radiação extraterrestre na definição climática é 
maior nas escalas superiores, enquanto que a influência dos elementos da 
superfície, inclusive a ação antrópica, vai-se tornando mais pronunciada na 
medida em que se atingem as escalas inferiores. 

 

Essa mesma preocupação está presente em Monteiro (1999, p.25): 

 

Se a escala zonal generaliza pelas leis gerais da influência da latitude sobre 
a radiação – fundamento básico da energia terrestre – e a escala local 
diversifica e multiplica, pela influência dos múltiplos e pequenos fatores das 
diferentes esferas do domínio geográfico, a escala regional lhes dá a 
verdadeira unidade geográfica. 

 

Ambos os autores apontam a necessidade de se enquadrar na escala adequada os 

eventos e fenômenos climáticos de modo que a metodologia utilizada não prejudique a 

análise ocasionando distorções dos resultados. 

No tocante ao enquadramento temporal das variações observadas nos elementos 

climáticos Angelocci e Sentelhas (2010, p.1) argumentam que a “combinação das escalas 

temporal e espacial dos fenômenos meteorológicos gera a variabilidade climática, que se 

refere às flutuações das condições meteorológicas e, por extensão, das condições 

climáticas em torno da média climatológica”. Em relação à mudança climática os mesmos 

autores acrescentam: “termo que designa uma tendência de alteração estatística 

significativa da média de um elemento climatológico ou de sua variabilidade em períodos de 

tempo mais extensos, como décadas ou séculos”.  

Nesse sentido, atento às considerações sobre escala espacial e temporal na 

variação dos elementos climáticos, o objetivo deste artigo foi identificar possíveis relações 

entre as alterações introduzidas no uso da terra e a variação da temperatura do ar e, uma 

vez detectado indício de tendência, distinguir o que se trata de variação natural, induzida por 

processos naturais, daqueles ligados à ação humana. Essa distinção é importante no 

desenvolvimento da pesquisa, pois revela a natureza e características do objeto de estudo.  

Como se trata de série temporal relativamente longa (1961-2014) considerou-se, 

hipoteticamente, as seguintes premissas: (1) as mudanças introduzidas no quadro ambiental 

de forma cumulativa ao longo do tempo são capazes de influenciar as variações desse 
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 elemento localmente em microescala, uma vez que o dado climático representa uma integral 

no que se refere às interações dos componentes ambientais; (2) essas variações 

encontram-se “diluídas” em meio a variações de e/ou tendências naturais de médio e longo 

prazo induzidas por controles de meso e macroescala. 

Deve-se acrescentar que os resultados apresentados são preliminares e inserem-se 

dentro de um projeto de pesquisa maior, em andamento desde dezembro de 2014, com 

apoio financeiro da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas – FAPEMIG 

através do projeto APQ-03773-14 – “Sustentabilidade da Bacia do Rio Pandeiros” nas 

proximidades do município de Januária-MG. 

 

2 – Caracterização da área de estudo 

O município de Januária está localizado na região sudeste do Brasil no norte do 

estado Minas Gerais (15°29’ 16” S 44° 21’ 43” O). Segundo dados do IBGE (2010), a área 

do município é 6.661,666 Km² com população de 65.463 habitantes, dividida entre a área 

urbana (63,1%) e a zona rural (36,9%). Sua economia é voltada principalmente para o setor 

de serviços, tendo também participação no seu PIB dos setores da indústria e agropecuária. 

A topografia do município é considerada plana com leves ondulações, principalmente 

nas áreas da planície aluvial do Rio São Francisco. As formas de relevo predominante são 

do tipo tabular, caracterizadas pela presença de chapadões. A altitude máxima verificada 

em Januária encontra-se no Morro do Itapiraçaba (794 m) e a mínima na foz do Rio Peruaçu 

com o São Francisco (444 m). 

A partir dos dados das Normais Climatológicas 1961-1990 (DNMET, 1992) a 

temperatura média do ar entre os meses mais frios e mais quentes varia entre 23,0°C e 

25,3°C. A temperatura máxima absoluta registrada foi de 41,5°C e a mínima absoluta de 

7,7°C. As chuvas concentram-se no verão com total médio anual de 826,5 mm. 

 

3 – Material e Métodos 

Os dados utilizados foram obtidos a partir da estação meteorológica convencional de 

superfície do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), sediada no município de Januária 

(15,45ºS e 44ºW; Alt.: 473,71 m), através do banco de dados meteorológicos (BDMEP) no 

site dessa instituição (www.inmet.gov.br). Os dados recolhidos compreendem o período 

entre 01/01/1961 a 31/12/2014.  

Após verificação da consistência dos dados recorreu-se a aplicação de técnicas 

estatísticas descritivas (médias, máximos e mínimos e absolutos e desvios percentuais em 

relação às médias) e de análise de regressão linear simples visando detectar tendências e 
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 possíveis correlações (R²) entre a variação dos atributos (temperatura) com as 

transformações nas características de uso da terra. 

Os dados foram tabulados e trabalhados através de procedimentos estatísticos 

específicos, utilizando-se do software Microsoft Excel em sua versão 2010. Obtiveram-se 

dessa forma valores e gráficos referentes à variação da temperatura (média, máximos e 

mínimos) bem como os desvios em relação às médias (valores extremos).  

 

4 – Resultados 

Inicialmente há que se distinguir na análise climatológica variações de curto, médio e 

longo prazo, cada qual relacionada, respectivamente, a fatores ou controles em micro, meso 

e macroescala. Na figura 01 a tendência de elevação da temperatura não é nítida, com 

baixo valor de correlação, principalmente em relação à temperatura média mínima. No caso 

das temperaturas médias máximas, com índice de correlação sensivelmente mais elevado, 

pode ser indício de relação com variações gerais que afetariam espaços mais amplos do 

território brasileiro e não apenas a localidade de Januária. 

 

Figura 01. Variabilidade da temperatura média máxima e mínima anual (°C) em Januária par ao 
período de 1961-2014. 

Fonte: INMET (www.inmet.gov.br). Acesso: Agosto/2015. 
Organização: Carlos Henrique Jardim. 

O R² é o coeficiente de determinação e indica o grau de relação entre duas ou mais 

variáveis. Em termos práticos, o coeficiente de determinação mede o quanto de uma 

variável pode ser explicado por outra, variando entre 0 a 1 (quanto mais próximo de 1 for o 

resultado de R², maior a relação entre as variáveis). 
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 Na verdade esperava-se que o índice de correlação alcançasse maior valor em 

relação às variações da temperatura média mínima atribuída, em geral, pela menor 

dispersão desses valores quando calculados o desvio padrão. De acordo como Assis (2010, 

p.120): 

 

A temperatura mínima é extremamente sensível às interferências antrópicas 
na mudança de uso e ocupação do solo, induzidas pela urbanização e 
industrialização. Modificações no balanço de energia e na temperatura da 
camada limite são observadas em curto prazo e tendem a continuar 
enquanto houver alterações na cobertura superficial. Em Belo Horizonte tal 
processo deve-se aos reflexos provocados pela rápida expansão da 
mancha urbana e diminuição progressiva das áreas verdes a partir da 
segunda metade do século XX [...] Estes resultados apontaram para uma 
tendência geral de aquecimento da atmosfera belorizontina e um aumento 
particularmente marcante nas temperaturas médias de inverno, 
comprometendo aquelas características de amenidade climática verificada 
no início do século. 

 

A ausência de dados em sequência de vários anos na série temporal de Januária é 

um fator a ser considerado. Outro aspecto importante é o fato desse local situar-se em meio 

ao vasto conjunto de terras relativamente planas e de topografia deprimida da bacia do São 

Francisco em domínio tropical quente entre o semi-úmido e árido com 4 a 6 meses de seca 

(NIMER, 1989). As temperaturas mínimas, nesse contexto, são quase inexpressivas em 

termos de valor absoluto e frequência, e de reduzida amplitude anual, tanto das médias, 

máximas e mínimas, quando comparadas às regiões climáticas do centro-sul brasileiro. 

Por outro lado, as variações observadas guardam relação com eventos climáticos de 

macroescala, capazes de influenciar as variações de temperatura e precipitação (figura 03). 

Esse resultado também consta das considerações de Vianello et al. (2008) e embora os 

índices de variação da temperatura sejam diferenciados, foram detectadas tendências 

positivas para várias localidades no estado de Minas Gerais. Alguns exemplos de 

fenômenos e eventos climáticos em condições de imprimir variações dessa ordem de 

grandeza incluem a atividade solar, a Oscilação Decadal do Pacífico (ODP) e ocorrência de 

eventos de El Niño e La Niña. 

Conforme Molion (2005), a ODP se caracteriza a partir das variações da temperatura 

da superfície do oceano Pacífico em longo prazo, no qual persistem por períodos de 

aproximadamente 20 a 30 anos. No intervalo de tempo abarcado pela análise pode-se 

observar a variação de três fases da ODP: até meados da década de 1970 (fase fria), dessa 

época até o final dos anos 1990 (fase quente) e daí em diante outra fase fria em 

desenvolvimento. O autor faz a distinção entre a fase fria, que se caracteriza por apresentar 

anomalias negativas de temperatura da superfície do Oceano Pacífico (TSM) na região 
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 tropical do pacífico e anomalias positivas no Pacífico Extratropical nos dois hemisférios e 

que podem ser observadas em relação às variações da temperatura do ar (figura 02 e 03). 

 

 

Figura 02. Desvios (%) na variação anual das temperaturas médias máximas e mínimas anual (°C) 
em Januária para o período de 1961-2014. 

Fonte: dados obtidos do INMET (www.inmet.gov.br). Acesso: Agosto/2015. 
Organização: Carlos Henrique Jardim. 

 

Na verdade, esses fenômenos e eventos atuam em conjunto, simultaneamente, em 

teleconexão, atenuando ou amplificando os efeitos produzidos. A ocorrência de El Niño na 

fase positiva da ODP, como aconteceu entre 1982-83 e 1997-98, amplificaram 

temporariamente os efeitos de aumento da temperatura em várias localidades do Brasil e do 

mundo. Os efeitos dos episódios de La Niña também são intensificados na fase negativa da 

ODP e atenuados na fase positiva. 

O ano de 1963 apresentou, conforme a figura 03, uma grave seca, não somente para 

a região onde se localiza o município de Januária, mas também para diversas outras regiões 

do país. Neste ano, para além da escassez de chuvas, uma forte onda de calor atingiu a 

região, no qual a máxima alcançou os 40,6°C no dia 15/10/1963, uma das maiores 

temperaturas registradas na história do município. Neste ano a ODP se encontrava em sua 

fase negativa e se verificou a ocorrência do fenômeno El Niño de intensidade fraca.  

Neste caso em particular, a resposta repousa na dinâmica das massas de ar (fator 

de mesoescala) e não particularmente nos fatores de macroescala mencionados. Monteiro 

(1969) e Ribeiro (1984) fazem referências a esse episódio e destacam a influência da “onda 

de frio” atuante naquele ano e, portanto, da condição de tempo estável relativa à intensidade 
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 e permanência de sistemas de alta pressão oriundos de centros de ação anticiclonais no 

Atlântico Sul.    

 

 

 
Figura 03. Desvios (%) na variação dos totais anuais de chuva em Januária-MG sobrepostos às 

variações anuais de ODP e ocorrências de El Niño e La Niña no período de 1961-2014. 
Fonte: dados de chuva INMET (www.inmet.gov.br). Acesso: Agosto/2015. 

Organização: Felipe Pereira de Moura. 

 

5 – Considerações Finais 

Primeiramente, é importante destacar que os dados aqui apresentados não são 

conclusivos, sendo necessários esforços no sentido de mensurar com maior rigor as 

relações apontadas, sobretudo em cidades pequenas e médias, haja vista a absoluta 

predominância de núcleos urbanos desse tipo pelo território brasileiro. Isso, evidentemente, 

não significa que essas localidades estejam livres de problemas ambientais, mesmo que o 

sinal dessas modificações não apareça de forma clara nas variações de chuva e 

temperatura de médio e longo prazo. Variações significativas nos atributos climáticos 

certamente seriam detectadas em trabalhos de campo, em microescala, a partir de 

comparações entre setores com características de relevo e uso da terra diferenciada.  

Embora a influência da ação antrópica não tenha sido detectada nesta análise 

preliminar, a localidade de Januária, dentro do quadro climático-ambiental do estado de 

Minas Gerais, favorece a influência de desvios significativos na intensidade e variação dos 

elementos climáticos, principalmente a chuva, típica de regiões áridas e semiáridas ou 

situadas nas proximidades dessas regiões, caso de Januária, o que impõe critérios próprios 

de análise e prognósticos diferentes de outras regiões do Brasil.  
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RESUMO 

O presente artigo analisa a influência do relevo e aspectos da variabilidade das chuvas na 

bacia hidrográfica do rio Pandeiros, região entre os municípios de Januária e Chapada 

Gaúcha, norte de Minas Gerais, em área de transição de clima tropical semiúmido para 

semiárido. O objetivo foi apresentar resultados novos de forma complementar à elaboração 

de um diagnóstico climático. Foram utilizados dados mensais e anuais de chuva de estações 

meteorológicas (INMET) e recolhidos em campo (pluviômetros automáticos) no período 

entre 2016-2019, analisados a partir de técnicas de estatística e de análise geográfico-

climatológica. Os resultados mostraram relação dos totais de chuva com fatores dinâmicos 

ligados à ação das massas de ar e influência local do relevo. 

 
PALAVRAS-CHAVE: chuvas; relevo; massas de ar. 

 

RAIN VARIABILITY AND INFLUENCE OF THE RELIEF IN THE 
PANDEIROS RIVER BASIN, JANUARIA-MG, IN THE TEMPORAL 

SEGMENT BETWEEN 2016-2019 

ABSTRACT 

This paper analyzes the influence of relief and aspects of rainfall variability in the Pandeiros 

river basin, a region between the municipalities of Januária and Chapada Gaúcha, northern 

Minas Gerais, in a transition area from semi-humid to semi-arid tropical climate. The 

objective was to present new results in a complementary way to the elaboration of a climate 

diagnosis. Monthly and annual rainfall data from weather stations (INMET) and field data 

collected (automatics pluviometers) between 2016-2019 were analyzed using statistical and 

geographic-climatological analysis techniques. The results showed a relationship between 

rainfall totals and dynamic factors linked to air mass action and local influence of the relief. 

 
KEY-WORDS: rainfall; relief; air masses. 
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INTRODUÇÃO / INTRODUCTION 

Os dados analisados neste artigo referem-se à variação temporal das chuvas na bacia 

hidrográfica do rio Pandeiros em Januária, norte do estado de Minas Gerais – Brasil, no 

período entre 2016 e 2019. Nesse período foram identificados três segmentos temporais 

diferenciados, dois deles objeto de análises em trabalhos anteriores (JARDIM e MOURA, 

2018; JARDIM et al., 2017), sendo o terceiro apresentado neste artigo: 2016-2017, 2017-

2018 e 2018-2019. O assunto tratado integra projeto de pesquisa em fase final de execução 

(FAPEMIG – Projeto APQ-03773-14 Sustentabilidade da Bacia do Rio Pandeiros: 

Dinâmica de Vertentes da Bacia do rio Pandeiros), desenvolvido em etapas desde dezembro 

de 2014, visando a elaboração de um diagnóstico ambiental na área de estudo, a partir de 

problemática identificada ligada ao assoreamento na foz do rio Pandeiros, tributário do São 

Francisco. 

 

As variações de temperatura são reduzidas no decorrer das estações do ano no centro norte 

do Brasil. Por outro lado, a chuva exibe variações importantes, constituindo-se no principal 

atributo climático das regiões tropicais, principalmente onde se verifica sua relativa 

escassez, caso do norte do estado de Minas Gerais, parcialmente vinculado às condições 

climáticas do semiárido nordestino. 

 

Particularmente no caso de Januária, em artigo de Silva et al. (2017) utilizando a técnica de 

ordenamento de dados Box Plot, os autores mostraram que a concentração de desvios 

positivos e negativos ocorrem nos meses de novembro, dezembro e janeiro, indicado pelos 

valores extremos, sendo 35% dos meses classificados como seco para o período entre 1961-

2014 (esse índice foi de 29,6% em Belo Horizonte e 25,3% em Sete Lagoas). De forma 

adicional, complementar a esse quadro regional, deve-se considerar a importância do relevo 

como fator local de variação das chuvas (JARDIM et al., 2017; JARDIM e MOURA, 2018). 

 

As considerações de Silva e Jardim (2018a; 2018b), trabalhando na região de Unaí, noroeste 

do estado de Minas Gerais, também depõem a favor da influência do relevo na organização 

climática dessa região. Partindo da proposta de classificação climática do sudeste do Brasil 

de Nimer (1989) os autores reforçaram a participação da área deprimida do vale do rio 

Francisco, mais quente seca do que as áreas planálticas a oeste onde se localiza Unaí e, 

também, o alto vale do rio Pandeiros.  

 

A área de estudo (figura 01) situa-se na bacia hidrográfica do rio Pandeiros, tributário do rio 

São Francisco no norte do estado de Minas Gerais, abrangida pelos municípios de Januária 

(15°29'16"S; 44°21'43"O) e Bonito de Minas (15°19'22"S 44°45'14"O). Segundo dados do 

IBGE (2016) Januária possui área de 6.661,666 km², população de 65.463 habitantes e 

economia voltada para o setor de serviços e, secundariamente, indústria e agropecuária. O 

município de Bonito de Minas possui área de 3905 km², com 10.797 habitantes e economia 

com base na produção de artesanato e agricultura. 

 

A região situa-se, conforme Nimer (1989), em área de transição do clima “Tropical Quente 

Semiúmido” com 04-05 meses de seca, para o “Tropical Quente Semiárido”, com 06 meses 

de seca, com redução gradativa dos totais de chuvas de ±1500-1200 mm para ≤800 mm do 

domínio mais úmido para o mais seco. A médias anuais de chuva e temperatura, de acordo 

com dados das Normais Climatológicas 1961-1990 (DNMET, 1992), indicam para o 
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município de Januária 826,5 mm, concentrados entre novembro e abril, e 24,4°C. O relevo é 

plano-ondulado, com baixo grau de entalhamento dos vales e chapadões nas áreas de 

cabeceiras a oeste da foz do rio Pandeiros. As altitudes variam entre 400 m a 900 m. 

 

 

Figura 1: Localização da área de estudo. Fonte: Google Earth, 2019. 

 

OBJETIVOS DO TRABALHO / OBJECTIVES 

O objetivo deste artigo foi documentar e tornar acessível os dados e a análise dos dados 

produzidos até o momento para compreensão das características e dinâmica de variação das 

chuvas na área de estudo, considerando, também, as necessidades de projeto de pesquisa em 

andamento (FAPEMIG - Projeto APQ-03773-14 - Sustentabilidade da bacia do Rio 

Pandeiros-MG) relacionada à importância das chuvas como “input” de água no sistema 

hidrológico da bacia do rio Pandeiros. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS / MATERIALS AND METHODS 

Os dados de chuva incluíram séries temporais históricas de precipitação anual e mensal 

obtidas das estações meteorológicas da rede oficial do INMET (Instituto Nacional de 

Meteorologia) de Chapada Gaúcha (Estação A548, Código OMM 86719; alt. 873 m) e 

Januária (Estação A559, Código OMM 86710; alt. 468 m) através do site 

www.inmet.gov.br, para o segmento temporal entre 2008 e 2019. Esse período foi definido 

em função da disponibilidade de dados da estação meteorológica de Chapada Gaúcha em 

operação desde meados de 2007.  

 

Os dados de chuva obtidos em campo foram provenientes de três pluviômetros automáticos 

instalados em campo abrangendo o período entre setembro/2016 a maio/2017, 
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setembro/2017 a maio/2018 e setembro/2018 a maio/2019, em setores e cotas altimétricas 

diferenciadas no interior da bacia hidrográfica do Pandeiros com denominações locais 

(figura 1): São Domingos (697 m), Lavrado (622 m) e Borrachudo (694 m). As duas 

estações meteorológicas do INMET situam-se nos extremos da bacia do Rio Pandeiros, 

tendo Januária próximo a sua foz e Chapada Gaúcha próximo às nascentes.  

 

Na análise foram aplicados recursos básicos de estatística para efeito de comparação entre 

totais médios anuais e mensais, valores e desvios absolutos, incluindo a construção de 

tabelas e gráficos, elaborados com o software Excel. Considerou-se, também, além da 

bibliografia consultada a respeito da climatologia da região, a influência de fatores 

ambientais (altitude e topografia) e as características dos sistemas atmosféricos atuantes no 

período, pela análise de imagens de satélite meteorológico (www.cptec.inpe.br) e cartas 

sinóticas (www.mar.mil.br). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO / RESULTS AND DISCUSSION 

As variações dos totais de chuva total e para cada período compreendido entre os anos de 

2016 e 2019 (2016-2017, 2017-2018 e 2018-2019), de acordo com o Quadro 1 e a figura 2, 

mostram valores superiores em 286,6 mm na estação da Chapada Gaúcha (média de 1029,5 

mm) em comparação à estação de Januária (média de 742,9 mm). Os totais de chuva para o 

período de 2008 a 2018 (figura 2) acusa valores de 887,2 mm/ano em Januária e 1039,9 

mm/ano em Chapada Gaúcha. Esse padrão é parcialmente verificável nos totais de chuva 

dos postos pluviométricos instalados em campo, aumentando em direção às cotas 

altimétricas mais elevadas. Na distribuição mensal esse fato não fica evidente. 

 

Os valores crescentes dos totais de chuva partindo de Januária na confluência do rio 

Pandeiros com o São Francisco, em direção à Chapada Gaúcha no alto vale da bacia do rio 

Pandeiros (separadas por aproximadamente 109 km), é indicativo da influência da altitude 

como fator local de variação das chuvas. A intensificação da turbulência mecânica imposta 

pelo relevo de áreas planálticas reforça a instabilidade do ar e, portanto, a formação de 

nuvens e precipitação (efeito orográfico), como ocorre na Serra do Mar próximo à faixa 

costeira entre os estados de São Paulo e Rio de Janeiro, com pontos no alto da serra com 

registros superiores a 4000 mm/ano de chuva, dois a três vezes superiores aos valores 

registrados nas bases das vertentes barlavento e sotavento.  

 

Entretanto, no caso de área de estudo, deve-se considerar a influência de fatores dinâmicos 

associados às massas de ar. Entre Unaí e Januária é possível assinalar faixa transição 

separando regiões climáticas relacionadas, respectivamente, às condições alternadamente 

seca e úmida do Brasil Central, geneticamente ligada ao padrão de Monção Sul Americana, 

com alternância estacional entre fluxos polares e tropicais, com as condições do semiárido 

brando do nordeste brasileiro. 

 

A influência das massas de ar na definição dos climas assume importante papel como fator 

climático, responsável pela variabilidade intra e interanual. A estacionalidade na 

distribuição das chuvas, concentrando-se no período entre novembro e março... a reposição 

de água no sistema somente ocorrerá após o período seco (maio a outubro) consumir o total 
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de precipitação de novembro, com excedentes a partir de dezembro (NIMER e BRANDÃO, 

1989). 

 

Quadro 1: Distribuição mensal e por estação dos totais de chuva (mm) nos períodos entre 

setembro e maio de 2016 a 2019. 

2016 - 2017 Januária (468 m) Lavrado (622 m) 
S. Domingos (687 

m) 

Borrachudo (694 

m) 

Chapada Gaúcha 

(873 m) 

Set 0 12,8 1 5,6 6 

Out 84 56 54,2 96,4 6 

Nov 233 183,4 114,8 208,4 151 

Dez 127 55 77,2 141,6 169 

Jan 20 67,2 30 65,4 44 

Fev 94 278,8 229,8 131,4 213 

Mar 80 45,4 100,8 37,8 149 

Abr 2 3,6 3,4 4 0 

Mai 20 18,6 11,6 17,8 36 

Total 660 720,8 622,8 708,4 774 

2017 - 2018 Januária (468 m) Lavrado (622 m) 
S. Domingos (687 

m) 

Borrachudo (694 

m) 

Chapada Gaúcha 

(873 m) 

Set 0 3,4 2,4 0,4 5,2 

Out 29,5 93,4 33,6 42,2 19,8 

Nov 73,9 229,8 181,6 134,4 246,8 

Dez 248,8 174,2 236,4 258,4 178,6 

Jan 60,4 239,4 199,8 165,2 181 

Fev 362,5 262,8 314 290,6 133 

Mar 128,7 84,4 127,6 194,2 131 

Abr 10,9 114,2 58,6 145,8 120 

Mai 0 0 8,2 0,2 0 

Total 914,7 1201,6 1162,2 1231,4 1015,4 

2018 - 2019 Januária (468 m) Lavrado (622 m) 
S. Domingos (687 

m) 

Borrachudo (694 

m) 

Chapada Gaúcha 

(873 m) 

Set 10 15,6 1,6 1,6 11 

Out 33 55,2 55,2 79,4 97 

Nov 132 261,4 115,2 202,4 345 

Dez 140 122,6 192 133,4 118 

Jan 46 29,8 36 9,2 81 

Fev 100 157,8 170,4 88,6 180 

Mar 143 201,2 211,8 183,2 288 

Abr 50 40 128,2 61,2 177 

Mai 0 0 0 0 2 

Total 654 883,6 910,4 759 1299 

Média Total 

2016-2019 
742,9 935,3 898,5 899,6 1029,5 
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As variações interanuais (figura 2) mostram de forma mais destacada a influência de fatores 

de atuação global, que podem atuar em teleconexão, reforçando ou atenuando a ação das 

massas de ar. Exemplo disso pode ser verificado na redução dos totais de chuva nos anos de 

2014-2015 com atuação de El Niño. Embora o sinal desse fenômeno não seja forte no 

sudeste brasileiro, o norte do estado de Minas Gerais guarda estreita relação genética com o 

clima da região nordeste. E, portanto, colhe os efeitos de seca desencadeado pela ação do El 

Niño, quando a alta pressão associada às condições de estabilidade do ar sobre essa região 

se intensificam. 

 

No ano de 2014 os impactos ambientais negativos estiveram relacionados à escassez de 

chuva decorrente da atuação persistente de área de alta pressão atmosférica nos níveis 

baixos e médios da atmosfera sobre parte da América do Sul e do Atlântico subtropical, 

entre os meses de janeiro e fevereiro, habitualmente chuvosos, em função da atuação do 

ASAS (Anticiclone Subtropical do Atlântico Sul) conforme descreve Marengo et al. (2015, 

p.35). O bloqueio atmosférico que se estabeleceu inibiu a ação de outras massas de ar e o 

tempo quente e seco acelerou e retirada hídrica do ambiente. O problema, em princípio, não 

está ligado à participação do ASAS, recorrente no sudeste brasileiro durante todo o ano, mas 

a duração/persistência do fenômeno durante o semestre chuvoso, o que afetou 

negativamente a reposição de água no sistema, com reflexos negativos na agricultura 

(SILVA e JARDIM, 2018b) e reposição de água dos reservatórios que abastecem áreas 

urbanas. 

 

Diferente de 2014-2015, o ano de 2013 choveu assinalou totais acima da média, 

principalmente no mês de dezembro devido à persistência de atuação da Zona de 

Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) com forte convergência em baixos níveis, segundo 

Marengo et al. (2015). A formação das ZCAS resulta do acoplamento de vários sistemas 

atmosféricos: sistemas frontais, aquecimento diferencial oceano-continente desencadeando a 

formação de Linhas de Instabilidade (LI), complexos convectivos (CCM), aquecimento 

basal das massas de ar e formação de núcleos convectivos locais etc. A atuação conjunta e 

persistente, intensifica o transporte advectivo de umidade do Oceano Atlântico 

desencadeando elevados totais de chuva. 

 

 
Figura 2: Totais anuais e variação média da chuva (mm) no período entre 2008-2018 em 

Januária e Chapada Gaúcha. 
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Os totais de chuva registrados pelos pluviômetros foram diferenciados (figura 3). Essa 

característica se deve, possivelmente, a sua localização em setores intermediários da bacia 

do rio Pandeiros, entre a área planáltica da Chapada Gaúcha, em situação topográfica mais 

elevada, e a área deprimida do vale do rio São Francisco onde se encontra Januária. Dessa 

forma, a pluviosidade desses setores receberia influência tanto das condições que afetam o 

alto vale do rio Pandeiros, associadas ao efeito orográfico e da dinâmica das massas de ar 

que influenciam o clima no centro-sul brasileiro, quanto daquelas encontradas no baixo vale 

do rio São Francisco, ligadas à influência crescente de mecanismos climáticos que afetam o 

semiárido nordestino, além de efeitos locais associados ao relevo de áreas deprimidas com 

menor valor de altitude (compressão e aquecimento adiabático do ar, canalização dos 

ventos, formação de ventos anabáticos e catabáticos etc.). 

 

A “diagonal” que separa essas duas regiões climáticas, e ao que tudo indica a bacia do rio 

Pandeiros recebe influência de ambas conforme discussão anterior, se define rumo ao 

município de Unaí no noroeste do estado de Minas, com ritmos e totais semelhantes aos 

climas que abrangem as áreas interiores ocupadas pelo cerrado brasileiro, diferente das 

condições encontradas em Carinhanha, no outro extremo dessa faixa de transição, no 

sudoeste do estado da Bahia, com características de semiárido. Nimer e Brandão (1989) 

também apoiam essa caracterização, qualificando o clima da região como de transição entre 

os domínios dos cerrados e das caatingas. 

 

A relativa escassez e irregularidade crescente na distribuição de chuvas a partir de Januária 

rumo ao semiárido nordestino, trazem reflexos na reposição hídrica dos solos. E apesar das 

chuvas terem início em outubro, como mostram os gráficos da figura 03, o déficit 

acumulado no período seco é reposto a partir de dezembro, quando verifica-se excedente 

hídrico (NIMER e BRANDÃO, 1989), fato também verificado por Pimenta et al. (2018) 

com valores de excedente em janeiro (21,7 mm) e dezembro (41,8 mm), utilizando dados do 

período de 2008 a 2017.  
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Figura 3: Variação mensal da chuva (mm) no período entre 2016-2019. 

 

O déficit hídrico de 477,5 mm verificado em Januária, com valor médio anual de 

evaporação de 1354,2 mm superior à entrada média anual de chuva no sistema de 876,7 mm 

(DNMET, 1992), torna-se fundamental a preservação de áreas com vegetação nativa, a fim 

de garantir a infiltração de água no solo. Paralelamente a isso, ao retardar o movimento de 

água no sistema, é favorecida a reposição de água nos aquíferos, formação de solos, 

atenuação do impacto térmico, uma vez que a vegetação utiliza parta da radiação incidente 

em seus processos metabólicos, redução do efeito erosivo das águas de escoamento 

superficial, além de manutenção da biodiversidade. 

  

CONCLUSÃO / CONCLUSION 

Conforme discussão em trabalho anterior (JARDIM et al., 2017), os totais mais elevados de 

chuva nos setores de maior altitude da bacia do rio Pandeiros contribuem de forma adicional 

ao desenvolvimento de processos erosivos, cujo trabalho contribui para o assoreamento da 

foz do rio Pandeiros na confluência com o São Francisco. Em princípio trata-se de um 

processo natural, mas que pode ser intensificado pela ação antrópica ao remover a vegetação 
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nativa, principalmente no alto vale. A manutenção de faixa marginal de vegetação nativa 

próximo à ruptura da vertente que separa o alto vale do rio Pandeiros dos setores de médio e 

baixo e ao redor das nascentes seria altamente recomendável com a finalidade de reduzir a 

velocidade de escoamento da água precipitada e o trabalho erosivo ligado a sua ação, e 

conter a carga de sedimentos produzido por práticas agrícolas nesse setor da bacia.  
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Eixo: Climatologia em Diferentes Níveis Escalares: Mudanças e Variabilidades  

Resumo 

Este trabalho busca analisar as características da variabilidade das chuvas no norte de Minas Gerais 

com base nas séries históricas das estações meteorológicas do INMET instaladas nos municípios de 

Arinos, Januária e Salinas, considerando os totais anuais de chuva, os desvios e valores de tendência e 

correlações. Os resultados mostraram a influência do relevo e atuação dos sistemas atmosféricos na 

diferenciação das características climáticas da área de estudo. 

Palavras chave: Chuvas, variabilidade, relevo. 

1. Introdução 

O clima pode ser considerado um dos mais importantes componentes da natureza, na medida em que afeta 

diversos processos naturais, como os geomorfológicos, pedológicos e biológicos, além de sua influência 

sobre as sociedades humanas e suas formas de organização (AYOADE, 1991). É fundamental sua 

compreensão como um sistema natural complexo, aberto, dinâmico, adaptativo e auto-regulável 

(MONTEIRO, 1975), possibilitando através de uma visão sistêmica entender como uma característica do 

clima, enquanto sistema natural, a interdependência das partes que se constituem como um conjunto 

(DREW, 1989). 

A chuva se caracteriza como um elemento fundamental da dinâmica climática, uma vez que sua 

distribuição no tempo e no espaço traz impactos diretos sobre as organizações sociais e as atividades do 

homem. Logo, torna-se essencial a compreensão dos aspectos relacionados a chuvas, dentre os quais 

possui significativa importância a distribuição das chuvas e a variabilidade, esta entendida como a 

variação dos valores de precipitação dentro de um período em uma série temporal. Diversos fatores 

influenciam a distribuição da precipitação sobre o espaço, como, por exemplo, o relevo, a distância 

relativa aos grandes corpos hídricos, características e direção das massas de ar que predominam em 

determinada área etc. (AYOADE, 1991). 
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A distância em relação aos grandes corpos hídricos afeta a quantidade de umidade disponível naquele 

ambiente, enquanto que o relevo pode servir como barreira orográfica para o avanço de massas de ar e 

outros sistemas ou influenciar outros elementos climáticos. O relevo se caracteriza como um dos fatores 

influentes sobre a organização do clima, com efeitos que vão desde níveis zonais aos topoclimas e 

microclimas. A altitude, enquanto um aspecto do relevo pode afetar também a temperatura do ar em nível 

local (FROTA e SCHIFFER, 2006). Logo, a conformação do relevo se estabelece como fator que 

condiciona e modifica o clima, na medida em que seus aspectos, como a altitude, orientação das vertentes 

e a situação topográfica influenciam no comportamento diário e horário dos parâmetros climáticos 

(AYOADE, 1991). 

Este artigo apresenta como objetivo principal analisar a dinâmica de variação dos elementos climáticos a 

partir da gênese e variação temporal das chuvas, considerando os dados das séries históricas das estações 

meteorológicas do INMET dos municípios de Arinos, Januária e Salinas, em Minas Gerais. Essa análise 

tem como finalidade verificar possíveis padrões, variações e tendências nos dados de climáticos. 

 

Figura 1 – Localizaçao da área de estudo. Fonte: IBGE, 2015. Elaboração: Felipe Pereira de Moura  

 

A área de estudo compreende municípios situados ao norte do estado de Minas Gerais, sendo eles Arinos, 

Januária e Salinas, estabelecendo um eixo Oeste – Leste, permitindo, desta forma, estabelecer relações 

entre os níveis de precipitação identificados em cada município e sua relação com fatores geográficos de 

superfície, com destaque para a conformação do relevo e da distância em relação aos oceanos. 

https://doi.org/10.20396/sbgfa.v1i2017.2598
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Este resumo está ligado a um projeto em desenvolvimento (Projeto APQ-03773-14 Sustentabilidade da 

bacia do Rio Pandeiros-MG) que é financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas 

Gerais (FAPEMIG), apresentando alguns resultados parciais. O projeto tem como objetivo compreender e 

caracterizar a dinâmica das chuvas na região de Januária, no norte do estado de Minas Gerais, de modo a 

considerar sua relação com a dinâmica atmosférica e fatores locais de superfície. 

2. Materiais e Métodos 

Os dados pluviométricos analisados foram mensurados por estações meteorológicas convencionais de 

superfície do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e disponibilizados através do Banco de Dados 

Meteorológicos para Ensino e Pesquisa (BDMEP) no site (www.inmet.gov.br). As séries históricas 

utilizadas compreendem o período de 01/01/1964 a 31/12/2016. As estações meteorológicas selecionadas 

estão localizadas nos municípios de Arinos, Januária e Salinas, em Minas Gerais (tabela I). 

Tabela I – Estações utilizadas na pesquisa e suas respectivas latitude, longitude e altitude. 

Estações Latitude Longitude Altitude (metros) 
Arinos -15,899894 -46,050039 519 

Januária -15,448446 -44,36008 473,71 

Salinas -16,15995 -42,300042 471,32 

Fonte: BDMEP/INMET. Elaboração: Felipe Pereira de Moura 

 

Os dados foram tabulados e trabalhados através de procedimentos estatísticos específicos, através do uso 

do software Microsoft Excel versão 2010. Foi obtido para as estações selecionadas um conjunto de valores 

e gráficos relativos à precipitação mensal e o acumulado anual, além dos desvios em relação às médias. 

Também foram analisados os dados das Normais Climatológicas 1961-1990 (DNMET, 1992). 

A consistência dos dados foi analisada de modo que falhas presentes nas séries temporais fossem 

devidamente trabalhadas. Os anos que apresentaram falhas em mais de dois meses foram 

desconsiderados de modo a evitar grandes distorções na análise. Para os anos que apresentaram até 

dois meses de falhas, estas foram corrigidas através do uso da média aritmética simples, baseada no 

conjunto de meses iguais que não apresentaram falhas. 

Dentre as técnicas utilizadas neste trabalho, destaca-se a análise de regressão linear simples, que busca 

estabelecer a relação ou tendência de variação entre os elementos climáticos em função do tempo. 

Tembém se destaca as sobreposições realizadas através dos gráficos, dos dados de precipitação (totais 

anuais e desvios percentuais) com os períodos de ocorrência de eventos de El Ninõ e La Ninã e com a 

Oscilação Decadal do Pacífico (ODP). 
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3. Resultados 

Conforme os dados das normais climatológicas para o período de 1961 – 1990 disponibilizados pelo 

Departamento Nacional de Meteorologia (1992), a precipitação anual média é de 1275,2 mm em Arinos, 

826,5 mm em Januária e 846,1 mm em Salinas. Nota-se pela análise das normais climatológicas e também 

dos valores do acumulado anual de precipitação presentes nos gráficos da figura 2 que o município de 

Arinos possui diferença significativa em comparação à Januária e Salinas. 

  

 

Figura 2 – Gráficos à esquerda: Desvios (%) dos totais de chuva (eixo esquerdo) e relação com ODP, El Niño e La 

Niña (eixo da direita). El Niño/La Niña: forte (+1); moderado (0); fraco (-1).  Gráficos à direita: Acumulado Anual 

de Precipitação e regressão linear. Elaboração: Carlos H. Jardim/Felipe Pereira de Moura. 

 

A dimensão espacial, no que se refere à proximidade com grandes corpos hídricos, não parece exercer 

influência, uma vez que Arinos é o município mais a oeste dentre aqueles analisados, apresentando o 

maior valor dos totais de chuva. Já Salinas, que está mais a leste e, portanto, mais próximo ao oceano, 

apresenta totais similares ao município de Januária. 
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A explicação para a diferença nos totais entre esses municípios se encontra na influência tanto do relevo, 

quanto de aspectos dinâmicos ligados à circulação das massas de ar.  Mesmo fazendo parte da 

mesorregião Norte de Minas, Salinas está situada na bacia hidrográfica do Jequitinhonha, apresentando 

características climáticas similares aos dos municípios semiáridos do vale do Jequitinhonha, conforme 

pode se verificar no Diagnóstico Ambiental da Bacia do Rio Jequitinhonha, realizado pelo IBGE (1997). 

Nessa porção nordeste do território da região sudeste do Brasil, verifica-se baixa frequência de atuação 

das descontinuidades polares de SW, gerando dependência das chuvas causadas pela atuação de linhas de 

instabilidade (NIMER, 1989). 

A análise da regressão linear para as três estações não apresentou nenhum indicativo de correlação entre o 

volume de precipitação e sua progressão no tempo, impossibilitando especular sobre qualquer tendência 

de aumento ou diminuição dos níveis de precipitação em função do tempo.  

4. Considerações Finais 

A análise dos dados permitiu verificar a complexidade presente na dinâmica climática, uma vez que 

resulta das interações estabelecidas entre a dinâmica atmosférica e fatores locais de superfície. Aspectos 

como a proxímidade a grandes corpos hídricos não foram determinantes no entendimento das 

características climáticas das áreas analisadas, enquanto que o relevo e a atuação de sistemas atmosféricos 

tiveram maior destaque, demonstrando a importância de se analisar diversos fatores para a compreensão 

adequada do clima. 
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Eixo: Climatologia em Diferentes Níveis Escalares: Mudanças e Variabilidades  

Resumo 

O presente artigo analisa aspectos da variação das chuvas no norte de Minas Gerais, a partir de dados 

das séries temporais das estações meteorológicas nos municípios de Montes Claros, Januária e 

Carinhanha, considerando os totais anuais de chuva, valores de tendência e correlação e desvios 

percentuais. Os resultados mostraram relação dos dados mensurados com fatores em diferentes 

escalas, ligados à ação das massas de ar em teleconexão com fenômenos climáticos de larga escala, e 

com o relevo, responsável por variações locais.  

Palavras chave: chuvas, massas de ar, relevo, variabilidade climática.  

1. Introdução 

A variação temporal e espacial das chuvas, um dos atributos mais importantes do clima principalmente em 

regiões de clima tropical, pode ser compreendida como um sistema de relações entre os atributos 

atmosféricos (ventos, temperatura, umidade etc.) com os fatores geográficos de superfície (relevo, uso da 

terra, latitude, distância em relação aos oceanos etc.). Mesmo que a dinâmica atmosférica relativa à 

circulação do ar em meso e macroescala responda por grande parte da gênese desse atributo, o seu 

impacto só poderá ser compreendido considerando as características e dinâmica dos fatores sobre a 

superfície (correntes oceânicas, relevo, biomas e domínios fitogeográficos etc.), por outras palavras, seria 

interessante maior entrosamento entre o conhecimento geográfico e aquele da meteorologia. 

Nos trópicos a chuva é o principal elemento de caracterização do clima, cuja compreensão é fundamental 

para o ser humano se organizar no ambiente onde vive. Exemplo disso é discutido por Monteiro (1971) 

quando enfatiza a necessidade em se compreender os desvios nas variações dos atributos do clima em 

relação às médias. E o fato da gênese das chuvas no território brasileiro estar essencialmente ligada à 

dinâmica das massas de ar como coloca Tarifa (1993), torna ainda mais relevante essa consideração.  

Fatores como o relevo, diferentemente da ação das massas de ar, atuam modulando localmente as 

variações dos atributos climáticos, reforçando ou atenuando o impacto sobre a superfície. Conti (2001) 
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traz exemplo concreto dessa integração ao descrever os impactos das chuvas em área da Serra da 

Mantiqueira, associados a escorregamentos de solo, entre os estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de 

Janeiro. 

O presente resumo traz resultados parciais de projeto em andamento (Projeto APQ-03773-14 

Sustentabilidade da bacia do Rio Pandeiros-MG financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do 

Estado de Minas Gerais - FAPEMIG), cujo objetivo, no presente caso, envolve a compreensão e 

caracterização da dinâmica das chuvas na região de Januária, norte do estado de Minas Gerais, a partir de 

sua relação com a dinâmica atmosférica. 

 

Figura 1 – Localizaçao da área de estudo. Elaboração: Felipe P. Moura.  

 

A área de estudo (figura 1) compreende o eixo entre os municípios de Montes Claros e Januária no norte 

do estado de Minas Gerais e Carinhanha no sudoeste da Bahia. Apesar da análise focar na variabilidade 

das chuvas da localidade de Januária, conforme objetivo geral do projeto mencionado, houve necessidade 

de incluir séries temporais de chuva de outras localidades a fim de compreender essas variações no âmbito 

regional.  
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2. Materiais e Métodos 

As séries anuais de dados (1961-2015) foram obtidas das estações meteorológicas do Instituto Nacional de 

Meteorologia – INMET (www.inmet.gov.br) através do Banco de Dados Meteorológicos para Ensino e 

Pesquisa (BDMEP), localizadas nos municípios de Januária e Montes Claros em Minas Gerais e 

Carinhanha no estado da Bahia. Foram consultados, também, dados das Normais Climatológicas 1961-

1990 (DNMET, 1992). 

Inicialmente foi realizada a verificação da consistência dos dados, eliminando-se anos com mais de dois 

meses sem dados. Para a correção de anos com até dois meses faltantes utilizou-se a média simples 

aritmética daquele mês. Os dados foram tabulados e trabalhados através de procedimentos estatísticos 

básicos, utilizando-se do software Microsoft Excel (versão 2010). Com os dados obtidos elaboraram-se 

tabelas e gráficos referentes ao acumulado de precipitação e os desvios em relação às médias. 

A comparação dos dados oriundos das três estações representativas dentro do espaço regional do norte de 

Minas Gerais, com informações relativas ao ambiente físico (relevo, latitude etc.) e amtosférico ligados à 

ação das massas de ar em teleconexão (ou não) com mecanismos como o El Niño, La Niña e Oscilação 

Decadal do Pacífico (ODP), permitiu avaliar aspectos da variablidade das chuvas nessa região.    

3. Resultados 

Inicialmente pode-se destacar o componente zonal, ligado à variação latitudinal, entre as estações na área 

de estudo. De acordo com a Tabela I, isso é visível na elevação das temperaturas e evaporação e redução 

dos totais de chuvas em direção à Carinhanha. Entretanto, essa variação não é uniforme o que evidencia a 

ação de componentes dinâmicos associados ação das massas de ar e locais ligados ao relevo. 

 

Tabela I – Valores médios anuais para os atributos do clima na área de estudo. 

Insolação Evap. Umid. Relativa Precipit.

média máxima mínima (horas) (mm) (%) (mm)

Montes Claros 22,4 29,3 16,7 2642,6 1359,5 66,6 1082,3

Januária 24,2 30,9 18,4 2786,3 1539,1 66,3 826,5

Carinhanha 25 31,2 19,1 2821 2304,1 57,5 813,7

Fonte: DNMET (1992).

Temperatura (
o
C)
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A presença de lacunas na série de Carinhanha torna difícil a comparação. Entretanto, como mostra os 

gráficos a seguir (figuras 2), há relação entre as fases da ODP com os desvios dos totais de chuva (fase 

positiva com predomínio de desvios positivos e o contrário para fases negativas). Entretando, a ação de El 

Niños fortes tendem a inibir essa tendência particularmente na região nordeste (ou em áreas próximas, 

caso da área de estudo aqui tratada) onde o seu sinal é forte. 
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Figura 2 – Desvios (%) dos totais de chuva (eixo esquerdo) para o período de 1961-2015 e relação com ODP, El 

Niño e La Niña (eixo da direita). El Niño/La Niña: forte (+1); moderado (0); fraco (-1). Elaboração: Carlos H. 

Jardim/Felipe Pereira de Moura. 
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Embora permaneça no interior da área de influência de regime tropical de chuvas do Brasil Central, de 

acordo com Nimer (1989), com chuvas concentradas no trimestre de verão, os desvios (média anual em 

relação à normal) são significativamente elevados 20 a 25%, superiores ao centro-sul de Minas Gerais (10 

a 15%), e aumentando na direção dos núcleos de semiaridez da região nordeste. 

As razões para isso encontram-se no padrão de circulação atmosférica estabelecido com reforço do ar 

subsidente do ASAS (Anciclone Subtropical do Atlântico Sul) sobre as regiões norte e nordeste, ligado à 

condições de estabilidade. O seu alcance em termos de dimensão pode limitar ou ampliar o limite definido 

pela zona de bloqueio atmosférico em direção a latitudes mais altas sobre o sudeste brasileiro, dificultando 

a formação de linhas de instabilidade e o avanço das frentes frias e em direção a latitudes baixas. Isso 

pode ser verificado comparativamente com Belo Horizonte no trabalho de Silva et al. (2017) quando as 

localidades de Montes Claros e Januária mostraram desvios negativos no El Niño de 1982/83, Belo 

Horizonte exibiu forte desvio positivo. 

4. Considerações Finais 

Os desvios em relação à média é fato comum na evolução temporal do clima, desencadeadas por 

processos cujo conhecimento aumenta exponencialmente com o decorrer do tempo, não havendo 

necessidade de evocar explicações pseudocientíficas associadas a mudanças climáticas. E o papel do ser 

humano, nesse sentido, não está na sua capacidade de alterar o clima (o que seria impossível), mas em 

melhorar a capacidade de suporte do ambiente frente aos impactos negativos produzidos pela natureza 

e/ou pela própria ação antrópica.   
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Eixo: A Climatologia no contexto dos estudos da paisagem e socioambientais 

Resumo 

O presente artigo investiga a influência das características de uso do solo nas variações de 

temperatura e umidade relativa do ar em trecho de área rural situada no baixo vale do rio Pandeiros, 

no município de Januária, norte do estado de Minas Gerais. Os dados foram produzidos em campo 

de forma contínua e simultânea (intervalo de 60 minutos) em ambiente de mata ciliar, de pastagem 

manejada e em área peri-urbana, com registradores automáticos, durante o período compreendido 

entre setembro/2017 e abril/2018. A estação meteorológica da rede oficial do INMET em Januária 

foi utilizada para comparação com os dados obtidos em campo e controle local das variáveis 

climáticas. A análise dos dados utilizou recursos de estatística e de análise microclimatológica e 

destacou a importância da vegetação como controle microclimático.  

Palavras chave: temperatura, umidade do ar, uso do solo.  

1. Introdução 

O propósito deste artigo foi apresentar os resultados de projeto de pesquisa em fase 

final de execussão (FAPEMIG - APQ-03773-14 Sustentabilidade da Bacia do Rio Pandeiros), 

cujos resultados relacionados à temática aqui abordada foram explorados, também, em artigos 

e resumos científicos anteriores (JARDIM et al., 2017; JARDIM e MOURA, 2018), que incluiu 
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a realização de um diagnóstico climático e a utilização da temperatura do ar como indicador de 

alteração ambiental.  

Essa questão foi discutida de forma diversa por inúmeros autores (GARCÍA, 1990; 

TARIFA, 1994; MONTEIRO, 2000), considerando as alterações introduzidas no ambiente 

como resultado da remoção da cobertura vegetal original e sua substituição por áreas de 

pastagens, lavouras, silvicultura e áreas urbanas. As modificações introduzidas no ambiente 

alteram os termos do balanço de radiação (absorção, conservação e transmissão de energia) e 

favorecem, dentre outras situações, maior disponibilidade de calor sensível, cujo impacto pode 

acarretar, pontualmente, na seleção de espécies vegetais adaptadas à maior insolação (efeito 

verificado nos limites das unidades de conservação e áreas protegidas), redução da 

disponibiliade de umidade no ambiente, aumento da carga de particulados no ar, amplificação 

de situações horárias de desconforto térmico e higrométrico do ar em áreas urbanas etc. 

A área de estudo situa-se na bacia hidrográfica do rio Pandeiros, no município de 

Januária (norte do estado de Minas Gerais-Brasil), em região de transição climática de regime 

tropical quente semiúmido para semiárido, com 4-5 meses de seca (podendo chegar a 6 meses 

de seca). De acordo com dados das Normais Climatológicas 1961-1990 (DNMET, 1992), as 

médias anuais de chuva e temperatura em Januária indicam, respectivamente, 826,5 mm e 

24,4°C. Tais características, de acordo com Nimer (1989), classifica a região como uma forma 

branda de semiárido. O relevo é plano-ondulado, com baixo grau de entalhamento dos vales, 

caracterizado por amplos interflúvios no baixo e médio vale e chapadões nas áreas das nascentes 

mais elevadas com altitudes entre 800-900 m e 400 m às margens do rio São Francisco. 

A região comporta intenso uso de suas terras, tanto nos setores de baixo vale dos rios 

que alimentam o São Francisco, quanto nos chapadões, a montante desse setor, em área de topo 

de interflúvios. O que torna importante este tipo de pesquisa, uma vez que interferências em 

determinado ponto da bacia pode acarretar danos em outros pontos, como acontece atualmente 

com assoreamento na foz do rio Pandeiros. Embora se trate de um fenômeno desencadeado 
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tanto por processos naturais quanto antrópicos, a redução da vegetação nativa em favor de 

lavouras e pastagens pode favorecer o desencadeamente de processos erosivos. Fato que pode 

ser reforçado pela maior declividade do terreno em áreas de topo de interflúvio, que também 

experimentam maior quantidade de chuvas conforme descreve.     

 

Figura 1 – Localização da área de estudo: destaque para o ponto da mata ciliar no baixo vale 

do rio Pandieros, a área urbana de Januária-MG e trecho do rio São Francisco ao centro. 

Fonte: Google Earth, 2019. 

2. Procedimentos Metodológicos 

Os dados horário-diários de temperatura do ar foram obtidos em campo a partir de dois 

registradores automáticos (modelo Akso AK 172) e uma estação meteorológica portátil (Davis 

Vantage Pro 2), ajustados para mensurações horárias, instalados em área de pastagem manejada 

e no interior de formação florestal arbórea de mata ciliar (15°36´18.08”S; 44°42´36.85”O; Alt.: 

459,54 m) durante o segmento temporal entre 22/09/2017 a 12/04/2018.  
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A estação meteorológica da rede oficial do Instituto Nacional de Meteorologia 

(INMET) de Januária (Estação Januária-A559, Código OMM: 86710; coord.: 15.44808917ºS; 

44.36631333ºO; Alt.: 468 m) foi utilizada em conjunto com os demais aparatos e como controle 

local das variáveis climáticas.  

As condições de tempo foram inferidas a partir do exame de imagens de satélite 

meteorológico (www.cptec.inpe.br) e cartas sinóticas (www.mar.mil.br). A análise dos dados 

utilizou recursos estatísticos (média total, valores médio máximos e mínimos e absolutos e de 

amplitudes), elementos de análise rítmica (MONTEIRO, 1971), através da representação 

simultânea dos atributos climáticos em sucessão temporal conectada à dinâmica atmosférica, e 

de análise microclimatológica apoiada nos termos do balanço de radiação, cosiderando aspectos 

do trabalho de Vide (1999), e na seleção de situações horárias marcadas por desvios e/ou 

representativas de condições recorrentes, influenciadas pelas características de topografia, uso 

do solo e cobertura vegetal. 

3. Resultados 

Os valores médios, máximos e mínimos absolutos e de amplitude total de temperatura 

e umidade relativa do ar (tabela 1) obtido na área de mata ciliar, pastagem e da própria estação 

meteorológica do INMET em Januária, em trecho do baixo vale do rio Pandeiros, mostram 

diferenças significativas em relação às variações desses atributos.  

De acordo com a tabela 1, pode-se verificar que a área de pastagem, 26 km 

aproximadamente distante da área urbana mais próxima em Januária, apresenta os mais 

elevados valores de temperatura do ar. Inúmeras pesquisas sobre clima urbano reforçam essa 

imagem das cidades como áreas portadoras de temperatura mais elevados, mas isso só acontece 

de fato em circunstâncias específicas, podendo ocorrer exatamente o contrário quando 

comparadas à áreas rurais e naturais como demonstra Jardim e Galvani (2018) a partir de 

comparações simultâneas entre a área urbana de Belo Horizonte e o interior do Pq Nacional da 

Serra do Cipó. O ambiente urbano compreende formas, funções, materiais e processos 
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extremamente diferenciados que, combinados com as condições de tempo meteorológico, 

produz, também, situações espacial e temporalmente diversificadas em termos de variação de 

seus atributos. 

Tabela I – Valores médios e absolutos de temperatura e umidade relativa do ar: período de 22/09/2017 a 

12/04/2018   

 Temperatura do ar (°C)  Umidade relativa do ar (%)  

 Pastagem Mata Ciliar INMET  Pastagem Mata Ciliar INMET 

Médias das 
médias diárias 

26,3 24,8 25,4 60 68 73 

Médias das 
mínimas diárias 

20,8 20,6 20,7 42 50 47 

Médias das 
máximas diárias 

33,0 29,9 31,7 77 81 92 

Mínimo absol. 14,5 13 17,2 7 10 14 

Máxima absol. 41,9 38,0 39,7 93 96 99 

Amplit. média 12,2 9,3 11,0 28 31 45 

Amplit. máxima 27,4 25,0 22,5 86 86 85 

Elaboração e fonte: Carlos H. Jardim. 

As diferenças de temperatura do ar em termos de valores médios e absolutos (média 

das médias, médias das mínimas e máximas e valores absolutos mínimo e máximos) na área de 

pastagem superaram os valores verificados na mata ciliar (+1,5°C; +0,2°C; +3,1°C; +1,5°C; 

3,9°C) e em Januária (+0,9°C; +0,1°C; +1,3°C; -2,7°C; +2,2°C), mostrando, também, maior 

valor de amplitude média e máxima. Diferenças de temperatura de ±0,1-0,2°C e de até ±5% 

para a umidade relativa foram considerados iguais, uma vez que se encontram na margem de 

erro dos equipamentos. 

O excedente de calor produzido no ambiente de pastagem, está diretamente 

ralacionado à maior incidência de radiação solar sobre superfície com baixo recobrimento 

foliar, cujo efeito é amplificado durante o dia pela latitude da área de estudo (15,5° Sul). Da 

mesma forma, durante o período noturno, ocorre forte perda radiativa (evidenciado pelos 

maiores valore de amplitude térmica), em função da ausência de aparatos naturais para 
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conservação da energia, como ocorre na mata ciliar pela copa das árvaores, e fraco efeito estufa 

em função da menor presença de vapor d’água no ar, característico da climatologia dessa região. 

E como quase toda a carga radiativa fica retida nos primeiros centímetros de superfície do solo, 

cuja capacidade de propagação em profundidade e de conservação de calor é muito fraca, dado 

ao baixo valor de calor específico em 0,2 cal/g°C (GEIGER, 1961) e capacidade térmica e 

ineficiente processo de propagação de calor em profundidade (contato molecular), o saldo 

noturno é pequeno (esse efeito é extremo em áreas desérticas, com temperaturas negativas no 

final do período noturno). 

No ambiente de pastagem a parcela de energia que não é absorvida pela vegetação fica 

prontamente disponível para aquecer o ambiente. E como a vegetação é escassa quando 

comparada ao ambiente de mata ciliar, uma quantidade muito menor de radiçaão é absorvida e 

utilizada nos processos metabólicos da planta, ficando disponível para aquecer o ambiente e, 

consequantemente, o ar. Disso resultam os valores mais elevados, principalmente durante o dia, 

e menores a noite, em função da baixa capacidade do ambiente de conservar o calor. No caso 

da estação meteorológica de Januária, em área periurbana, apesar de seguir de perto os valores 

da área de pastagem, mas com valores visivelmente inferiores (tabela 1), deve-se atentar para a 

maior capacidade desse ambiente de conservar o calor indicado pelo valor mais elevado de 

temperatura mínima absoluta (17,2°C, contra 14,5°C na pastagem e 13,0°C na mata ciliar), 

característica comum em ambientes urbanos, resultado da maior capacidade térmica e de calor 

específico dos materiais e adição de calor por fontes antropogênicas. Disso resulta que a maior 

capacidade de aramzenamento de calor do ambiente urbano, em função das propiredades 

térmicas dos materiais mencionadas, retarda tanto o aquecimento quanto a dissipação do calor, 

ou seja, mesmo não alcançando valores mais elevados de temperatura do ar em relação às áreas 

rurais e de formações campestres abertas naturais durante o dia, é comum esse ambiente adentar 

todo o período noturno com valores mais elevados. 
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O ambiente de mata ciliar mostrou os menores valores de temperatura do ar para quase 

todos os parâmetros, exceto para a amplitude máxima. Além de dificultar a entrada de radiação 

solar, parcela sginificativa é consumida pelo metabolismo e evapotranpiração das plantas e 

evaporação das águas do rio Pandeiros. Esse efeito, no entanto, é reduzido quanto comparado 

à áreas de mata ciliar mais desenvolvidas. Desse trecho do rio Pandeiros para jusante, a mata 

ciliar não ultrapassa ±15-20 metros de largura, por isso os valores de temperatura média das 

mínimas ficaram relativamente próximos em todos os pontos, pois o ar transita sem dificuldade 

pelos diferenes ambientes. 

No caso específico da umidade relativa do ar as diferenças foram menos discrepantes 

do que em relação às temperaturas (tabela 1) em função das características desse atributo, cuja 

origem vincula-se tanto com os ambientes microclimáticos, através do aporte de vapor e 

umidade do solo, vegetação (evapotranspiração) corpos hídricos, quanto com fatores de 

mesoescala (regional) pelo transporte advectivo de vapor e umidade pelas massas de ar. 

Enquanto a ação das massas de ar tende a homogeneizar as condições de tempo nas diferentes 

localidades, os fatores de microescala reforçam o padrão em mosaico diferenciado sobre a 

superfície (diversificação dos microclimas e topoclimas). Na estação do INMET a tendência 

verificada do valor de umidade relativa ser superior em relação aos outros dois pontos deve-se, 

possivelmente, à influência do rio São Francisco situado nas proximidades desse ponto.     

As situações diárias indicadas nas figuras 2 e 3 confirmam as características descritas 

para todo o período de mensuração. Deve-se, no entanto, atentar para o fato de que as diferenças 

de variação dos atributos são amplificadas no período seco (entre abril e outubro) e reduzidas 

no período chuvoso (entre novembro e março), uma vez que o aumento da nebulosidade nessa 

época do ano reduz a quantidade de radiação solar incidente e a disponibilidade de água no 

ambiente retira parte do calor sensível pelo processo de evaporação da água e o transforma em 

calor latente que, de outra forma, estaria disponível para aquecer o ar.   
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Figura 2 – Variação diária da temperatura do ar: média das médias, média das máximas e média das mínimas. 
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Figura 3 – Variação diária da umidade relativa do ar: média das médias, média das máximas e média das 

mínimas. 
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4. Considerações Finais 

É relativamente comum atribuir aos diversos tipos de impactos negativos, como 

eventos extremos de chuva ou de seca, fortes desvios de temperatura etc., às “mudanças 

climáticas globais” quando, na verdade, o que de fato se modifcou foi a resposta do ambiente 

alterado pela ocupação humana frente aos diferentes tipos de impactos, inclusive climáticos. 

Muitas áreas que não comportariam qualquer tipo de ocupação estão ocupadas por atividades 

agrícolas, áreas de pastagens e equipamentos urbanos. 

Nesse sentido, a preservação da vegetação nativa é fundamental não apenas para 

atenuar o impacto térmico, mas, principalmente, para maximizar a entrada e tempo de 

permanência de água no ambiente, através dos solos pela infiltração e, ao mesmo tempo, 

garantir o aporte de vapor para o ar, que é também outra forma de influenciar nas variações de 

temperatura. A própria realidade climática da região onde se insere a área de estudo, de 

transição para o semiárido ou semiárido brando conforme Nimer (1989), reforça essa 

necessidade. 
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Eixo: A Climatologia no contexto dos estudos da paisagem e socioambientais 

Resumo 

O presente artigo analisa aspectos da variabilidade das chuvas na região entre Januária e 

Chapada Gaucha (bacia do rio Pandeiros), norte de Minas Gerais, em área de transição de clima 

tropical semiúmido para semiárido. Foram utilizados dados mensais e anuais de estações 

meteorológicas da rede oficial e de pluviômetros instalados em campo, para o período entre 2008- 

2018. Além de consulta ao material bibliográfico, foram utilizadas técnicas básicas de estatística e 

de análise climatológica. Os resultados mostraram relação dos totais de chuva com fatores 

dinâmicos ligados à ação das massas de ar e influência local do relevo.  

Palavras chave: chuvas, massas de ar, relevo.  

1. Introdução 

O presente artigo traz resultados acerca da variação temporal das chuvas na bacia 

hidrográfica do rio Pandeiros em Januária, norte de Minas Gerais - Brasil. Pesquisas dessa 

natureza são relativamente escassas na região, principalmente na escala considerada, entre os 

estudos regionais para espaços da dimensão do estado de Minas Gerais e aqueles sobre 
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microclimas, na escala humana de percepção. A temática integra projeto de pesquisa em em 

fase final de execussão (FAPEMIG - APQ-03773-14 Sustentabilidade da Bacia do Rio 

Pandeiros: Dinâmica de Vertentes da Bacia do rio Pandeiros), desenvolvido em etapas desde 

dezembro de 2014. 

Nas regiões tropicais a chuva é um importante atributo do clima, sobretudo onde se 

verifica sua escassez. Constitui-se, também, no principal input do sistema hidrológico, resultado 

do transporte advectivo de vapor e umidade dos oceanos, cuja proximidade influencia nos totais 

e distribuição das chuvas, organização dos sistemas naturais, abastecimento hídrico etc. E, 

apesar de se constituir num recurso abundante, sua distribuição está sujeita a desvios, 

verificando-se excedentes e déficits nas diferentes regiões. 

No tocante às variações desse atributo, deve-se atentar para aspectos de origem e de 

características do evento (intensidade, duração e distribuição espacial-temporal) e impactos 

resultantes, tanto de processos naturais quanto de alterações introduzidas no ambiente pela ação 

huamana. No tocante à gênese da precipitação no sudeste brasileiro, conforme argumenta Tarifa 

(1994), sua origem está ligada fundamentalmente à dinâmica das massas de ar, marcada por 

irregularidades e desvios em relação às médias. No caso de Januária, em artigo de Silva et al. 

(2017), utilizando a técnica de ordenamento de dados Box Plot, os autores mostraram que a 

concentração de desvios positivos e negativos ocorrem nos meses de novembro, dezembro e 

janeiro, indicado pelos valores extremos, sendo 35% dos meses classificados como seco para o 

período entre 1961-2014 (esse índice foi de 29,6% em Belo Horizonte e 25,3% em Sete 

Lagoas). De forma adicional, complementar a esse quadro regional, deve-se considerar a 

importância do relevo como fator local de variação das chuvas (JARDIM et al., 2017; JARDIM 

e MOURA, 2018). 

Dessa forma, com o objetivo de acrescentar elementos para compreensão da dinâmica 

das chuvas na área de estudo, carente de estudos locais, e considerando as necessidades de 

projeto de pesquisa em em fase final de execussão (FAPEMIG Projeto APQ-03773-14 
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Sustentabilidade da bacia do Rio Pandeiros-MG), foi efetuada a análise dos dados produzidos 

entre 2008-2018 visando estabelecer um diagnóstico com base em aspectos de causa e variação 

desse atributo, bem com documentar e tornar acessível as informações produzidas para o 

público em geral. 

A área de estudo (figura 01) situa-se na bacia hidrográfica do rio Pandeiros, tributário 

do rio São Francisco no norte do estado de Minas Gerais, abrangida pelos municípios de 

Januária (15°29'16"S; 44°21'43"O) e Bonito de Minas (15°19'22"S 44°45'14"O). Segundo 

dados do IBGE (2016) Januária possui área de 6.661,666 km², população de 65.463 habitantes 

e economia voltada para o setor de serviços e, secundariamente, indústria e agropecuária. O 

município de Bonito de Minas possui área de 3905 km², com 10.797 habitantes e economia 

com base na produção de artesanato e agricultura. 

A região situa-se, conforme Nimer (1989), em área de transição do clima “Tropical 

Quente Semi-úmido” com 04-05 meses de seca, para o “Tropical Quente Semiárido”, com 06 

meses de seca, verificando-se paulatina redução dos totais de chuvas de ±1500-1200 mm para 

≤800 mm. A médias anuais de chuva e temperatura, de acordo com dados das Normais 

Climatológicas 1961-1990 (DNMET, 1992), indicam para o município de Januária 826,5 mm, 

concentrados entre novembro e abril, e 24,4°C. O relevo é plano-ondulado, com baixo grau de 

entalhamento dos vales e chapadões nas áreas de cabeceiras a oeste da foz do rio Pandeiros. As 

altitudes variam entre 400 m a 900 m. 
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Figura 1 – Localização aproximada das estações meteorológicas em Januária e Chapada Gaúcha, dos 

pluviômetros adicionais (São Domingos, Lavrado e Borrachudo), o rio Pandeiros e trecho do rio São Francisco 

ao centro. Fonte: base do Google Earth, 2019. 

2. Procedimentos Metodológicos 

As fontes de dados incluíram séries temporais históricas de precipitação anual e mensal 

obtidas das estações meteorológicas da rede oficial do INMET (Instituto Nacional de 

Meteorologia) de Chapada Gaúcha (Estação A548, Código OMM 86719; alt. 873 m) e Januária 

(Estação A559, Código OMM 86710; alt. 468 m) atavés do site www.inmet.gov.br, para o 

segmento temporal entre 2008 e 2018, em função da disponibilidade de dados da estação da 

Chapada Gaúcha, em operação desde meados de 2007.  
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Foram utilizados, também, dados de três pluviômetros automáticos instalados em 

campo com dados do período entre setembro/2016 a maio/2017 e setembro/2017 a maio/2018, 

em setores e cotas altimétricas diferenciadas na bacia hidrográfica do Pandeiros (figura 01).  

Na análise foram aplicados recursos básicos de estatística para efeito de comparação 

entre totais médios, valores absolutos e desvios, auxiliados pelo software Excel. Considerou-

se, também, além da bibliografia consultado a respeito da climatologia da região, a influência 

de fatores ambientais (altitude e topografia) e as características dos sistemas atmosféricos 

atuantes no período, através da análise de imagens de satélite meteorológico 

(www.cptec.inpe.br) e cartas sinóticas (www.mar.mil.br), com a finalidade de inferir as 

características dos sistemas atmosféricos atuantes. 

3. Resultados 

Os valores médios anuais de chuva para o período compreendido entre 2008 e 2018 

(Tabela I)  foram superiores na Chapada Gaúcha (1039,9 mm) em comparação à Januária (887,2 

mm), com diferença de 152,7 mm, fato também verificado na distribuição mensal, exceto para 

os meses de outubro e dezembro, e nos totais anuais, exceto em 2011 e 2016 (figura 2). 

O padrão crescente dos totais de chuva em direção à Chapada Gaúcha e alto vale da 

bacia hidrográfica do rio Pandeiros, considerando a relativa proximidade entre as localidades 

(±109 km) permite situá-las sob mesmo domínio de influência das diferentes massas de ar que 

atuam na região. Portanto, a topografia e altitude assumem o papel de modular localmente as 

variações de chuvas. A turbulência mecânica imposta pelo relevo de áreas planálticas implica 

no aumento da convecção do ar, acompanhado de movimento ascendente e resfriamento por 

descompressão adiabática, que favorece a formação de nuvens e, sob certas condições, 

precipitação (efeito orográfico). Trata-se, portanto, de um efeito adicional relacionado à 

formação de nebulosidade e chuvas e não propriamente de introdução de água no sistema, uma 

vez que a água atmosférica presente é oriunda de fontes externas, advectada pelas massas de ar 

do oceano Atlântico. 



 

IBSN: 978-85-7282-778-2 Página 6 

 

Esse padrão também se repete parcialmente nos totais de chuva dos postos 

puviométicos instalados em campo, aumentando em direção aos postos situados em cotas 

altimétricas mais elevadas da bacia e no limite com divisores de outras bacias (figura 3). 

Tabela I – Dados mensais e anuais de chuva das estações meteorológicas de Januária e Chapada Gaucha: período 

de 2008 a 2018. 

 

Em relação às variações mensais e anuais a ação das massas de ar assume papel de 

principal fator climático, responsável pela variabilidade intra e interanual, como mostra a 

variação das chuvas entre os anos de 2008 e 2018, cujos totais, analisados em sucessão 

temporal, torna evidente o padrão estacional, concentrando-se no período entre novembro e 

abril, apesar da reposição de água no sistema, após o período seco (maio a outubro), consumir 

Januária

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

2008 83,6 53,9 74,2 105,3 0,3 0 0 0 12,6 0,7 177,9 278,9 787,4

2009 215,2 83,1 100,1 104,4 15,7 12 0 6,6 13,9 247,6 55,6 302,5 1156,7

2010 26,9 60,6 184,7 85,2 19,6 0,1 0,1 0 12,2 29,3 365,3 216,1 1000,1

2011 194,4 119,2 386,6 49,8 13,2 0 0 0 0 55 195,8 282 1296,0

2012 128,3 21,5 54,7 0,2 24,6 0 0 0 0 1,1 468 23,9 722,3

2013 307,2 25,5 148 124,4 0,6 0,2 0 0 5,4 71,2 129,4 296,5 1108,4

2014 50,1 25,3 49,7 5,3 13,7 0 0 0 4 55,7 190,8 210,5 605,1

2015 20,7 275,1 56,7 25,8 19 0 0,2 0 0 9,2 172,7 51,2 630,6

2016 456,5 8,9 74,8 3 0 0 0 2,4 0 83,7 232,8 128,6 990,7

2017 20,1 94,7 96,3 1,8 20,6 0 0,3 0 0 29,5 73,9 248,8 586,0

2018 60,4 362,5 128,7 10,9 0,0 0,0 0,0 0,3 10,5 32,0 136,3 134,3 875,9

Média 142,1 102,8 123,1 46,9 11,6 1,1 0,1 0,8 5,3 55,9 199,9 197,6 887,2

Chapada Gaúcha

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

2008 250 144 89 108 0 0 0 0 42 12 219 275 1139,0

2009 226 124 166 116 73 12 0 20 12 290 121 205 1365,0

2010 67 59 136 x x x x x 80 x x x x

2011 0 108 291 26 4 0 0 0 0 173 200 282 1084,0

2012 138 30 146 34 21 0 0 0 1 9 352 62 793,0

2013 324 34 242 94 0 25 0 0 10 54 194 427 1404,0

2014 72 154 188 31 1 24 0 2 0 36 169 145 822,0

2015 28 115 147 214 43 0 0 0 0 94 237 82 960,0

2016 373 17 115 0 0 6 0 1 6 6 151 169 844,0

2017 45 213,6 149,6 0,6 37,8 0 0 0 5,2 19,8 246,8 178,6 897,0

2018 181,0 133,0 131,0 120,0 0,0 0,0 0,0 35,0 11,0 17,0 347,0 116,0 1091,0

Média 154,9 102,9 163,7 74,4 18,0 6,7 0,0 5,8 15,2 71,1 223,7 194,2 1039,9

Fonte: INMET (www.inmet.gov.br)
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o total de precipitação de novembro, com excedentes a partir de dezembro (NIMER e 

BRANDÃO, 1989).  

 

Figura 2 – Comparativo entre os totais médios mensais (acima) e totais médios anuais (abaixo) de chuva em 

Januária e Chapada Gaúcha: 2008 – 2018. 

As variações interanuais, como no ano de 2013 e 2014, respectivamente para ano seco 

e chuvoso, foi desencadeada pela ação de mecanismos de meso e macroescala. No ano de 2013, 

principalmente no mês de dezembro devido à persistência de atuação da Zona de Convergência 

do Atlântico Sul (ZCAS) com forte convergência em baixos níveis, segundo Marengo et al. 

(2015). A formação das ZCAS resulta do acoplamento de vários sistemas atmosféricos, como 

a proximidade de sistemas frontais, aquecimento diferencial oceano-continente desencadeando 

a forma ção de Linhas de Instabilidade (LI) e aquecimento basal das massas de ar (formação de 

núcleos convectivos locais) que, em conjunto e atuando de forma persistente, intensifica o 

transporte advectivo de umidade do Oceano Atlântico. Essas situações normalmente são 
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acompanhadas de desastres como ocorreu em grande parte do centro-norte e leste do território 

mineiro naquele ano. 

No ano de 2014, ao contrário de 2013, a gênese e impactos ambientais negativos 

estiveram relacionados à escassez de chuva, decorrente da atuação de intensa e persistente área 

de alta pressão atmosférica nos níveis baixos e médios da atmosfera sobre o Oceano Atlântico 

subtropical, conforme informações de Marengo et al. (2015, p.35), entre os meses de janeiro e 

fevereiro, associado ao Anticiclone Subtropical do Atlântico Sul (ASAS). A zona de bloqueio 

atmosférico instalada inibiu a ação de outras massas de ar, além do aquecimento e retirada de 

água do ambiente relacionado ao processo dinâmico de subsidência do ar (aquecimento por 

compressão adiabática), distanciando ao ar da saturação. O problema, em princípío, não refere-

se à participação do ASAS, recorrente no sudeste brasileiro durante todo o ano, mas a 

duração/persistência do fenômeno no semestre chuvoso, afetando negativamente a reposição 

de água no sistema e, portanto, de abastecimento hídrico e na agricultura, dependente desse tipo 

de insumo. 

Situações como as descritas são recorrentes e podem ser amplificadas e/ou atenuadas 

pela ação de outros fenômenos de macroescala, além do El Niño/La Niña, como o Dipolo do 

Atlântico, Oscilação Decadal do Pacífico, atividade solar etc. 

A repercussão das chuvas em microescala foi diferenciada em cada ponto de coleta de 

chuva (figura 3). As diferenças locais detectadas, aparentemente aleatórias sem padrão 

detectável, ocorrem em espaços proximais, de pouca representatividade espacial, em intervalos 

de tempo horário-diário, e podem ser atribuídas às características dinâmicas do ar como meio 

fluído em movimento caótico. O padrão detectado relacionado ao “efeito orográfico” causado 

pela da topografia e altitude, o que explicaria em parte os maiores totais de chuva na Chapada 

Gaúcha (figura 2), surge ao longo de vários anos de observações. 
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Figura 3 – Dados de chuva dos pluviômetros de campo em comparação com os dados das estaões meteorológicas 

em Januária e Chapada Gaúcha nos segmentos temporais de setembro/2016 – maio/2017 e setembro/2017 – 

maio/2018. 

Outro aspecto importante relacionado à climatologia das chuvas nessa região refere-

se ao balanço hídrico, uma vez que a chuva é o input do sistema hidrológico.  Apesar das chuvas 

terem início em outrubro, como mostra a figura 02, o déficit acumulado no período seco é 

grande, de forma que apenas em dezembro verifica-se excedente hídrico conforme observa 

Nimer e Brandão (1989). Oliveira et al. (2016, p.174) corrobora essa informação com dados 

para o período de 2006 a 2015, verificando sete meses sequenciados de deficiência hídrica, com 

déficit total de 460,7 mm distribuídos entre os messes de abril a novembro (setembro com maior 

valor de deficiência chegando a 111,0 mm), com excedente totalizando 55,2 mm, com 41,1 mm 

em dezembro e 14,1 mm em março. Resultado semelhante foi verificado por Pimenta et al. 

(2018) com valores de excedente em janeiro e dezembro de 21,7 mm e 41,8 mm, 

respectivamente, utilizando dados do período de 2008 a 2017.  
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Apesar disso, quando comparado à regiões do interior do nordeste semiárido, com 

valores de deficits superiores àqueles da região de Januária, permite qualificar o clima da região 

como de transição entre os domínios dos cerrados e das caatingas (NIMER e BRANDÃO, 

1989) ou semiárido brando (NIMER, 1989). 

4. Considerações Finais 

Como se trata de ambiente onde se verifica significativo déficit hídrico de 477,5 mm, 

utilizando dados de Januária, com valor médio anual de evaporação de 1354,2 mm superando 

a entrada de chuva no sistema com total médio de 876,7 mm (DNMET, 1992), principalmente 

quando se estabelece o período de seca entre os meses de abril e outubro, a preservação da 

vegetação nativa é fundamental não apenas para atenuar o impacto térmico e efeito erosivo das 

águas de escoamento superficial, mas, principalmente, para maximizar a entrada e permanência 

de água no ambiente. 

Os totais mais elevados de chuva nos setores de maior altitude da bacia do rio 

Pandeiros contribuem de forma adicional no desenvolvimento de processos erosivos. Embora 

se trate de um fenômeno desencadeado tanto por processos naturais quanto antrópicos, o 

assoreamento de importantes áreas da foz do rio está diretamente ligado à redução da vegetação 

nativa (Jardim et al., 2017). 
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ABSTRACT: The results presented here integrate a research project under development 

(FAPEMIG - APQ-03773-14 Sustainability of the Pandeiros River Basin: Dynamics of Slopes 

of the Pandeiros River Basin) and includes the characterization of the regional dynamics of 

rainfall in the north of Minas Gerais-Brazil to understand the relationship between rainfall and 

erosion processes in the Pandeiros river basin, a tributary of the São Francisco river in 

Januária-MG. The data used were obtained from historical time series of annual and monthly 

precipitation of the Montes Claros, Arinos, Salinas (Minas Gerais) and Carinhanha (Bahia) 

meteorological stations of the National Meteorological Institute - INMET (www.inmet.gov.br) 

for the years 1961-2016. The data were treated using the clustering technique "Box Plot", with 

the purpose of identifying seasonalities, tendencies, deviations and atypical values in the 

precipitation. The amounts were organized in annual accumulated and grouped according to 

the months. A range of 5% and 95% was adopted, in which the months that were between the 

5% of the lowest values and the 5% of the highest values considered as extreme dry and super 

humid (outliers) were disregarded. The values that were found between the minimum value 

and the 1st quartile were considered dry months, the values between the 1st quartile and the 

3rd quartile were considered normal months and those between the 3rd quartile and the 

maximum values were denominated as humid months. The classification of the data of rain in 

super dry, dry, normal, humid and super humid was calculated for each of the localities. 

Carinhanha (813.7 mm): 3.33%, 39.44%, 30.83%, 19.72%, 6.67%; Montes Claros (1082.3 

mm): 2.38%, 31.55%, 37.70%, 23.61%, 4.76%; Arinos (1275.2 mm): 3.33%, 33.81%, 

35.24%, 21.90%, 5.71%; Salinas (846.1 mm): 3.42%, 23.93%, 44.44%, 23.08%, 5.13%. The 

values obtained for Carinhanha and Salinas indicate a higher commitment to the climatic 

conditions of the northeastern semi-arid region, whose rainfall regime is associated to the low 

frequency of SW polar discontinuities (cold front), generating dependence on the rainfall 

caused by occasional lines of instability line (LI) . In Montes Claros and Arinos the deviations 

are smaller indicating a greater commitment to the alternately dry and humid tropical climate 

of central Brazil and, therefore, a higher frequency of instability line (LI), cold front (SF) and, 

occasionally, the action of the South Atlantic Convergence Zone and Convergence Zone 

(ZCOU, ZCAS). 
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RESUMO: Os resultados aqui apresentados integram projeto de pesquisa em 

desenvolvimento (FAPEMIG - APQ-03773-14 Sustentabilidade da Bacia do Rio Pandeiros: 

Dinâmica de Vertentes da Bacia do rio Pandeiros) e inclui a caracterização da dinâmica 

regional das chuvas no norte de Minas Gerais-Brasil para compreender a relação entre chuvas 

e processos erosivos na bacia do rio Pandeiros, afluente do rio São Francisco em Januária-

MG. Os dados utilizados foram obtidos de séries temporais históricas de precipitação anual e 

mensal das estações meteorológicas de Montes Claros, Arinos, Salinas (Minas Gerais) e 

Carinhanha (Bahia) do Instituto Nacional de Meteorologia – INMET (www.inmet.gov.br) para 

os anos de 1961-2016. Os dados foram tratados utilizando a técnica estatística de agrupamento 

“Box Plot”, com a finalidade de identificar sazonalidades, tendências, desvios e valores 

atípicos na precipitação. Os valores foram organizados em acumulado anual e agrupados de 

acordo com os meses. Adotou-se range de 5% e 95%, no qual foram desconsiderados os meses 

que estiveram entre os 5% dos menores valores e os 5% dos maiores valores considerados 

extremos super secos e super úmidos (outliers). Os valores que se encontraram entre o valor 

mínimo e o 1º quartil foram considerados meses secos, os valores entre o 1º quartil e o 3º 

quartil foram considerados meses normais e aqueles entre o 3º quartil e os valores máximos 

foram denominados de meses úmidos. A classificação dos dados de chuva em super seco, 

seco, normal, úmido e super úmido foi calculado para cada uma das localidades. Carinhanha 

(813,7 mm): 3,33%, 39,44%, 30,83%, 19,72%, 6,67%; Montes Claros (1082,3 mm): 2,38%, 

31,55%, 37,70%, 23,61%, 4,76%; Arinos (1275,2 mm): 3,33%, 33,81%, 35,24%, 21,90%, 

5,71%; Salinas (846,1 mm): 3,42%, 23,93%, 44,44%, 23,08%, 5,13%. Os valores obtidos para 

Carinhanha e Salinas indicam maior comprometimento com as condições climáticas do 

semiárido nordestino, cujo regime de chuvas está associado a baixa frequência de atuação das 

descontinuidades polares de SW, gerando dependência das chuvas causadas pela atuação 

ocasional de linhas de instabilidade (LI). Em Montes Claros e Arinos os desvios são menores 

indicando maior comprometimento com o clima tropical alternadamente seco e úmido do 

centro do Brasil e, portanto, maior frequência de atuação de linhas de instabilidade (LI), 

sistemas frontais (SF) e, ocasionalmente, a ação da Zona de Convergência de Umidade e Zona 

de Convergência do Atlântico Sul (ZCOU, ZCAS).  
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ABSTRACT: The purpose of this summary is to present the preliminary results of ongoing 

research project (FAPEMIG - APQ-03773-14 Sustainability of the Pandeiros River Basin: 

Dynamics of Slopes of the Pandeiros River Basin). One of the topics refers to the use of air 

temperature as an indicator of environmental change, applied to the area of the Pandeiros river 

basin, Januária city, northern Minas Gerais - Brazil, located in a region of transition regime 

climate (Tropical sub-humid to semi-arid). The daily air temperature data were obtained in the 

field from two portable meteorological stations (Davis Vantage Pro 2) and two automatic 

loggers (model Akso AK 172) installed, respectively, in an open pasture managed area and in 

the interior of forest formations of riparian forest and pasture-savana transition, during the 

temporal segment from 10/20 to 12/11/2016. The meteorological station of the official 

network of the National Institute of Meteorology (INMET) of Januária-MG was used as a 

local control for the climatic variables. The weather conditions were inferred from the 

meteorological satellite imagery (www.cptec.inpe.br) and synoptic charts (www.mar.mil.br). 

The analysis of the data used basic statistical resources (calculation of averages, identification 

of absolute maximum and minimum values and hourly daily amplitudes) and selection of 

hourly situations marked by strong deviations related to the relief characteristics and 

vegetation cover. The mean, maximum and minimum values of temperature and relative 

humidity of the air obtained in the riparian forest of the Pandeiros River (mean: 25.4°C, max.: 

36.5°C, min.: 17.2°C; RH: 65%) were lower than the values in the Davis Vantage Pro 2 

grassland area (mean: 26.4°C, max.: 37.7°C, min.: 19.3°C, RH: 66%) and the Januária 

weather station (INMET) (mean: 26.8°C, max.: 38.2°C, min.: 20.2°C, RH: 64%). These air 

temperature differences in absolute values often exceeded values of 2.0°C - 4.0°C in hourly 

situations (always lower in the riparian forest). The excess heat produced in the open pasture 

environment, due to the higher degree of insolation on the surface partially devoid of 

vegetation, is added to the surplus heat of the latitude of the study area (15.5° South), forcing, 

with relative frequency, the elevation of the temperature to values greater than 35,0° C. The 

preservation of the biodiverse native vegetation (savannah and semi-arid vegetation), with 

different phenological cycles, is fundamental for the attenuation of the thermal impact in 

microscale and maintenance of the biogeophysical mechanisms associated to the interaction 

between the surface, vegetation and atmosphere. 
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RESUMO: O propósito deste resumo é apresentar os resultados preliminares de projeto de 

pesquisa em andamento (FEPIMIG - APQ-03773-14 Sustentabilidade da Bacia do Rio 

Pandeiros: Dinâmica de Vertentes da Bacia do rio Pandeiros). Uma das temáticas abordadas 

refere-se à utilização da temperatura do ar como indicador de alteração ambiental, aplicado à 

área da bacia hidrográfica do rio Pandeiros, município de Januária, norte do estado de Minas 

Gerais-Brasil, situada em região de transição climática de regime tropical semiúmido para 

semiárido. Os dados horário-diários de temperatura do ar foram obtidos em campo a partir de 

duas estações meteorológicas portáteis (Davis Vantage Pro 2) e dois registradores automáticos 

(marca Akso AK 172) instalados, respectivamente, em área aberta de pastagem manejada e no 

interior de formações florestais de mata ciliar e transição pastagem-cerrado, durante o 

segmento temporal de 20/10 a 11/12/2016. A estação meteorológica da rede oficial do 

Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) de Januária - MG foi utilizada como controle 

local das variáveis climáticas. As condições de tempo foram inferidas a partir do exame de 

imagens de satélite meteorológico (www.cptec.inpe.br) e cartas sinóticas (www.mar.mil.br).  

A análise dos dados utilizou recursos estatísticos básicos (cálculo de médias, identificação de 

valores máximos e mínimos absolutos e amplitudes horário-diárias) e seleção de situações 

horárias marcadas por fortes desvios, relacionadas às características de relevo e cobertura 

vegetal. Os valores médios, máximos e mínimos de temperatura e umidade relativa do ar 

obtido na área de mata ciliar do rio Pandeiros (média: 25,4°C; máx.: 36,5°C; min.: 17,2°C; 

UR: 65%) foram inferiores aos valores na área de pastagem da estação Davis Vantage Pro 2  

(média: 26,4°C; máx.: 37,7°C; min.: 19,3°C; UR: 66%) e da estação meteorológica (INMET) 

de Januária (média: 26,8°C; máx.: 38,2°C; min.: 20,2°C; UR: 64%). Essas diferenças de 

temperatura do ar em termos de valores absolutos superaram frequentemente valores de 2,0°C 

- 4,0°C em situações horárias (sempre inferiores na mata ciliar). O excedente de calor 

produzido em ambiente aberto de pastagem, decorrente do maior grau de insolação sobre 

superfície parcialmente desprovida de vegetação, é adicionado ao excedente de calor próprio 

da latitude da área de estudo (15,5° Sul) forçando, com relativa frequência, a elevação da 

temperatura para valores superiores a 35,0°C. A preservação da vegetação nativa biodiversa 

(cerrado e caatinga), com diferentes ciclos fenológicos, é fundamental para atenuação do 

impacto térmico em microescala e manutenção dos mecanismos biogeofísicos associado à 

interação entre a superfície, vegetação e atmosfera. 
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ABSTRACT: This abstract presents partial results on the temporal variation of rainfall in the 

Pandeiros river basin in Januária, northern Minas Gerais - Brazil. The theme integrates 

research project under development (FAPEMIG - APQ-03773-14 Sustainability of the 

Pandeiros River Basin: Dynamics of Slopes of the Pandeiros River Basin). Data sources 

included historical temporal series of annual, monthly and daily precipitation obtained from 

the meteorological stations of Chapada Gaúcha (873 m) and Januária (468 m) of the National 

Institute of Meteorology - INMET (www.inmet.gov.br), time segment of 2008 to 2016, and 

automatic rain pluviometer installed in the field between September/2016 and May/2017. The 

data were analyzed considering the influence of environmental factors (altitude and 

topography) and the characteristics of atmospheric systems in the period, through the analysis 

of meteorological satellite images (www.cptec.inpe.br) and synoptic charts (www.mar. 

mil.br). Basic statistical resources were also applied to the treatment of rainfall data 

(comparison between mean totals and absolute values, percentage deviations and trends). The 

mean annual rainfall values (2008 - 2016) were higher in Chapada Gaúcha (1051.6 mm) than 

in Januária (921.9 mm), fact also observed in the monthly distribution (except in November). 

This increasing pattern of rainfall totals towards the Chapada Gaúcha (high valley of the 

Pandeiros river basin) was also observed between September/2016 and May/2017 from data 

collected in the interior of the basin: Januária (468 m; 660 mm); Lavrado (622 m; 720.8 mm); 

São Domingos (687 m, 622.8 mm); Borrachudo (694 m, 708.4 mm); Chapada Gaúcha (873 m, 

774 mm). The relative proximity between the localities (Januária / Chapada Gaúcha: 109 km) 

allows to situate them under the same domain of influence of the air masses. Therefore, 

topography and altitude assume the role of locally modulating rainfall variations, increasing 

the mechanical turbulence of the air. The increase in air convection, accompanied by adiabatic 

cooling, favors cloud formation and precipitation (orographic effect). The higher rainfall in 

the higher elevation sectors of the river basin additionally contribute to the other processes in 

the development of foci of soil erosion. 
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RESUMO: O presente resumo traz resultados parciais acerca da variação temporal das 

chuvas na bacia hidrográfica do rio Pandeiros em Januária, norte de Minas Gerais - Brasil. A 

temática integra projeto de pesquisa em desenvolvimento (FAPEMIG - APQ-03773-14 

Sustentabilidade da Bacia do Rio Pandeiros: Dinâmica de Vertentes da Bacia do rio 

Pandeiros). As fontes de dados incluíram séries temporais históricas de precipitação anual, 

mensal e diárias obtidas das estações meteorológicas de Chapada Gaúcha (873 m) e Januária 

(468 m) do Instituto Nacional de Meteorologia – INMET (www.inmet.gov.br) para o 

segmento temporal entre 2008 e 2016, e dados de pluviômetros automáticos  instalados em 

campo no período entre setembro/2016 e maio/2017. Os dados foram analisados considerando 

a influência de fatores ambientais (altitude e topografia) e as características dos sistemas 

atmosféricos atuantes no período, através da análise de imagens de satélite meteorológico 

(www.cptec.inpe.br) e cartas sinóticas (www.mar.mil.br). Foram aplicados, também, recursos 

estatísticos básicos ao tratamento dos dados de chuva (comparação entre totais médios e 

valores absolutos, desvios percentuais e tendências). Os valores médios anuais de chuva (2008 

– 2016) foram superiores na Chapada Gaúcha (1051,6 mm) em comparação à Januária (921,9 

mm), fato verificado também na distribuição mensal (exceto em novembro). Esse padrão 

crescente dos totais de chuva em direção à Chapada Gaúcha (alto vale da bacia hidrográfica 

do rio Pandeiros) foi observado, também, entre setembro/2016 e maio/2017 a partir de dados 

coletados em campo no interior da bacia: Januária (468 m; 660 mm); Lavrado (622 m; 720,8 

mm); São Domingos (687 m; 622,8 mm); Borrachudo (694 m; 708,4 mm); Chapada Gaúcha 

(873 m; 774 mm). A relativa proximidade entre as localidades (Januária/Chapada Gaúcha: 109 

km) permite situá-las sob mesmo domínio de influência das massas de ar. Portanto, a 

topografia e altitude assumem o papel de modular localmente as variações de chuvas, 

aumentando a turbulência mecânica do ar. O aumento da convecção do ar, acompanhado de 

resfriamento adiabático, favorece a formação de nuvens e precipitação (efeito orográfico). Os 

totais mais elevados de chuva nos setores de maior altitude da bacia hidrográfica contribuem 

de forma adicional aos demais processos no desenvolvimento de focos de erosão dos solos. 
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