
Uma componente do sistema climático da terra é representada pela interação entre a superfície dos oceanos e a baixa atmosfera adjacente a ele. Os processos de 
troca de energia e umidade entre eles determinam o comportamento do clima, e alterações destes processos podem afetar o clima regional e global. Na atualidade, 
as anomalias do sistema climático que são mundialmente conhecidas como El Niño e La Niña, representam uma alteração do sistema oceano-atmosfera no Oceano 
Pacífico tropical, e têm conseqüências no tempo e no clima em todo o planeta.

O FENÔMENO EL NIÑO E LA NIÑA

1 Nos anos normais, os ventos 
alísios - ventos originados do 
deslocamento das massas de ar 

frio das zonas de alta (trópicos) para 
as zonas de baixa pressão (equador)  - 
ajudam a manter as águas quentes do 
Pacífico presas na região da Indonésia. 

Águas quentes

Ventos alísios

Circulação

3Nestas circunstâncias, o mar 
aquece o ar, que sobe e forma 
nuvens de tempestade que 

precipitam sobre a região do Pacífico 
Equatorial.

2 Devido a um efeito ocasionado 
pelo movimento de rotação da 
Terra, o efeito de Coriolis, os 

ventos nas faixas intertropicais sopram 
no sentido leste-oeste no hemisfério 
sul, e no sentido oeste-leste no hemis-
fério norte.



O FENÔMENO EL NIÑO
El Niño representa o aquecimento anormal das águas superficiais e sub-superficiais do Oceano Pacífico Equatorial. A palavra “El Niño” é derivada do espanhol, e 
refere-se a presença de águas quentes que todos os anos aparecem na costa norte de Peru na época de Natal. Os pescadores do Peru e Equador chamaram a esta 
presença de águas mais quentes de Corriente de El Niño em referência ao Niño Jesus ou Menino Jesus.

Águas quentes com área
ampliada

Ventos alísios
mais fracos

Termoclina 
mais profunda

Ventos alísios
Mudando de sentido

1 No padrão de circulação observa-
do em anos de El Niño na região 
equatorial do Oceano Pacífico, 

nota-se que os ventos alísios, em 
alguns casos, chegam até a mudar de 
sentido, ou seja, ficam de oeste para 
leste. Há um deslocamento da região 
com maior formação de nuvens. 

3Existe uma região chamada de 
termoclina onde há uma rápida 
mudança na temperatura do oce-

ano. Esta região separa as águas mais 
quentes (acima desta região) das águas 
mais frias (abaixo desta região). Os 
ventos alísios, “empurrando” as águas 
mais quentes para oeste, faz com que 
a termoclina fique mais rasa do lado 
leste, expondo as águas mais frias. 
A termoclina fica mais aprofundada 
junto à costa oeste da América do Sul 
principalmente devido ao enfraqueci-
mento dos ventos alísios.

2 No Oceano Pacífico Equatorial 
podem ser observadas águas 
quentes em praticamente toda a 

sua extensão. Circulação

No Brasil os principais efeitos do El Niño são: nas regiões Norte e Nordeste, diminuição de chuvas causando secas no sertão nordestino e aumentando as chances de 
incêndios florestais na Amazônia; na região Sudeste, aumento da temperatura média; e na Região Sul, aumento da temperatura média e da precipitação, principal-
mente na primavera e no período entre Maio e Julho.



O FENÔMENO LA NIÑA

Águas quentes com área
concentrada

Ventos alísios
mais fortes

Termoclina 
mais rasa

O fenômeno La Niña é oposto ao El Niño, ou seja, corresponde ao resfriamento anômalo das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial Central e Oriental 
formando uma “piscina de águas frias” nesse oceano. Os ventos alísios mostram-se mais intensos que o habitual e as águas mais frias, que caracterizam o fenômeno, 
estendem-se numa faixa de largura de cerca de 10 graus de latitude ao longo do Equador desde a costa peruana até aproximadamente 180 graus de longitude no 
Pacífico Central.

Circulação

1 Com os ventos alísios mais 
intensos, maior quantidade de 
água ficará  acumulada no Pacífi-

co Equatorial Oeste e o desnível entre o 
Pacífico Ocidental e Oriental irá aumen-
tar. 

3A região com grande quantida-
de de chuvas é do nordeste do 
Oceano Índico à oeste do Oceano 

Pacífico passando pela Indonésia. Em 
geral, episódios La Niñas têm freqüên-
cia de 2 a 7 anos, todavia tem ocorrido 
em menor quantidade que o El Niño 
durante as últimas décadas. 

2 A ressurgência - fenômeno 
que faz com que as águas das 
camadas inferiores do Oceano, 

junto à costa oeste da América do Sul 
aflorem, trazendo nutrientes, também 
irá aumentar no lado Leste do Pacífico 
Equatorial Oriental.

No Brasil, os principais efeitos de La Niña são o aumento das chuvas na região Nordeste; temperaturas abaixo do normal para o verão, na região Sudeste; Inverno ári-
do na região Sul e Sudeste; e aumento do frio, de modo geral,  na costa oeste da América do Sul.


