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RESUMO 

 

 

Neste estudo foram utilizadas séries temporais de precipitação pluviométrica dos municípios 

de Caicó, Florânia e Cruzeta bem como a série histórica de manchas solares, para analisar e 

compreender se existe alguma relação entre essas duas variáveis e suas repercussões no 

semiárido do estado do Rio Grande do Norte, especificamente na região intermediária de 

Caicó. O período analisado foi de 1913 a 2019. Os dados de precipitação foram obtidos na 

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Rio Grande do Norte (EMATER), na 

Estação Climatológica do Seridó (CP) e no Banco de dados Meteorológicos do instituto 

Nacional de Meteorologia (BDMEP). Os dados de atividade solar foram obtidos junto ao 

Observatoire Royal de Belgique, (ORB). Para análise dos dados, utilizaram-se técnicas da 

estatística descritiva, probabilidade, tempo de retorno, desvio acumulado, além do teste 

estatístico não paramétrico de Mann-Kendall e da análise de correlação de Pearson. Os 

resultados mostraram elevada amplitude tanto para a precipitação quanto para a atividade 

solar. O resultado da correlação da atividade solar e precipitação encontrado para a série 

histórica (1913-2019) foi de de r -0,2 (teste t 0,05), apresentando uma correlação fraca para a 

série completa. Alguns ciclos , no entanto apresentaram forte correlação com os valores de 

precipitação. Como a análise entre atividade solar x precipitação apresentou fraca correlação, 

partimos para uma segunda etapa de análise de dados, desta vez, para verificar possível 

correlação entre as teleconexões (ENOS e GRADM) e as chuvas na RGIC. Os resultados da 

correlação de Pearson para GRADM x Chuva na RGIC foi de 0,47 e para ENOS x Chuva na 

RGIC foi de 0,28, com nível de confiança de 99% para ambos. Logo, o Dipolo do Atlântico 

quando comparado com os valores anuais de chuva na RGIC, apresentou maior correlação 

com estas do que os fenômenos El Nino e La Nina e as manchas solares. Porém não podemos 

continuar deixando as variáveis extra-terrestres de fora dos estudos climáticos, uma vez que 

este trabalho trouxe luz para a compreensão da complexidade de fatores responsáveis pela alta 

variabilidade da precipitação na área de estudo (RGIC). 
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ABSTRACT  

 

In this study, time series of rainfall were used in the municipalities of Caicó, Florânia and 

Cruzeta, as well as the historical series of sunspots, to analyze and understand if there is any 

relationship between these two variables and their repercussions in the semi-arid region of the 

state of Rio Grande do Norte , specifically in the intermediate region of Caicó. The analyzed 

period was from 1913 to 2019. Precipitation data were obtained from the Technical 

Assistance and Rural Extension Company of Rio Grande do Norte (EMATER), the Seridó 

Climatological Station (CP) and the Meteorological Database of the National Institute of 

Meteorology (BDMEP). The solar activity data were obtained from the Observatoire Royal de 

Belgique, (ORB). For data analysis, descriptive statistics, probability, turnaround time, 

accumulated deviation techniques were used, in addition to the Mann-Kendall non-parametric 

statistical test and Pearson's correlation analysis. The results showed high amplitude for both 

precipitation and solar activity. The result of the correlation of solar activity and precipitation 

found for the historical series (1913-2019) was r -0.2 (t test 0.05), showing a weak correlation 

for the complete series. However, some cycles showed a strong correlation with precipitation 

values. As the analysis between solar activity x precipitation presented a weak correlation, we 

moved on to a second stage of data analysis, this time, to verify possible correlation between 

teleconnections (ENOS and GRADM) and rainfall in the RGIC. The results of Pearson's 

correlation for GRADM x Rain in RGIC was 0.47 and for ENOS x Rain in RGIC it was 0.28, 

with a 99% confidence level for both. Therefore, the Dipole of the Atlantic when compared to 

the annual rainfall values in the RGIC, showed a greater correlation with these than the El 

Nino and La Nina phenomena and sunspots. However, we cannot continue to leave 

extraterrestrial variables out of climate studies, since this work shed light on the 

understanding of the complexity of factors responsible for the high variability of precipitation 

in the study area (RGIC). 
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Key-words: Sunspots. Precipitation. Semiarid. Large northern river. 
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1. INTRODUÇÃO 

  

 

Desde que se tem conhecimento, a região Nordeste do Brasil (NEB) sempre foi 

afetada por grandes secas ou grandes cheias. Quanto a relatos de secas na região, temos 

registros provenientes do século XVII, convergindo com a chegada dos portugueses ao 

NEB. É no semiárido nordestino que essa variabilidade climática, em particular relacionada 

à seca, ganha notoriedade, tornando-se o centro de preocupação da sociedade e de setores do 

governo (NIMER, 1979; AB SABER, 2003). 

No entanto, o semiárido nordestino também é vulnerável a enchentes e chuvas 

intensas (ALVES et al., 2005). Podem-se citar vários episódios de chuvas intensas, na 

categoria forte (maior que 60mm/h
-1

), em 1974, e as fortes chuvas ocorridas em janeiro de 

2004; em Março de 2008 e Maio de 2009. A variabilidade do regime pluviométrico é 

considerável, já que pode passar meses sem chover e repentinamente chover mais de 100 

milímetros (mm) em menos de uma hora.  

Registros em Caicó (município localizado no semiárido brasileiro) mostram que o 

ano mais chuvoso foi 1974, quando o total acumulado de chuva no período chuvoso 

(fevereiro a maio) foi de 1003,9 mm, ou seja, 482 mm acima da média histórica para o 

período e o total anual foi de 1560,5 mm. 

Essa variabilidade espaço-temporal da precipitação pluviométrica é característica 

marcante do clima sobre a porção semiárida do Brasil. O semiárido tem apresentado uma 

exacerbada variabilidade interanual, principalmente no que se diz respeito à precipitação, 

pois vai de extremos, com anos muito secos e outros chuvosos. Segundo Kayano & Andreoli 

(2009), esta região é uma das principais na América do Sul, em que os sinais da 

variabilidade intrassazonal são mais evidentes. 

Podemos citar os principais fatores que determinam a variabilidade do clima na 

região: a posição geográfica; as cotas altimétricas e o relevo; as diversas características da 

superfície e os sistemas atmosféricos atuantes na região. Atualmente, sabe-se que 

circulações do verão austral nos trópicos estão intimamente ligadas a ondas estacionárias, 

principalmente na porção sul do continente americano, nessa região uma onda chamada Alta 

Bolivia (AB) se desenvolve em altos níveis. Também é evidente a associação da circulação a 

um cavado que, casualmente, se fecha, e é denominado Vórtice Ciclônico de Altos Níveis 

(VCAN) no NEB. Esta circulação está relacionada às fontes de calor sobre o continente sul-
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americano e a outras fontes de origem remota (GANDU & SILVA DIAS, 1994; 

FIGUEROA, 1997). 

Sabe-se atualmente que as modificações no clima são condicionadas por variações de 

caráter temporal e/ou espacial da temperatura e que, essas mudanças são por sua vez 

determinadas pelo balanço de energia na superfície terrestre. Então, logo toda e qualquer 

mudança nesse balanço afeta de maneira direta a variação da temperatura do ar, dos ventos e 

possivelmente as precipitações (PEREIRA et al., 2002; MENDONÇA & DANTAS, 2010). 

A temperatura depende de como a atmosfera responde ao balanço energético, porém 

as características atmosféricas são dinâmicas e variam no tempo e no espaço desde escalas 

macro até a micro. Entende-se que as mudanças podem ser compreendidas em dois aspectos: 

no sistema Terra-Atmosfera e nos fatores condicionantes fora da atmosfera terrestre 

(GUEDES, 2003; RIGOZO et,al 2008) 

Dentre esses fatores extra-atmosfera que influenciam as mudanças no clima, deve-se 

destacar a atividade solar, já que existe uma estreita relação de interação entre a energia 

solar e a atmosfera terrestre. Segundo Tavares (2019), a camada que envolve a Terra, 

conhecida como atmosfera, é composta de 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio, 0,9% de 

argônio, 0,03% de dióxido de carbono e traços de outros gases. Essa camada é fina e protege 

a Terra de variações bruscas de temperatura, mantendo-a relativamente homogênea; além de 

isolar sua superfície de parte da radiação ultravioleta proveniente do Sol. Uma vez 

entendendo a importância da energia do Sol como condicionante do sistema Terra-

Atmosfera, segundo Ayoade (2004) 99,97% da energia que é utilizada para vários fins no 

sistema Terra-atmosfera é fornecida pelo Sol, portanto, o Sol é o principal provedor de 

energia para a superfície da Terra.  

Com essas informações, torna-se lógico conjeturar que pode haver alguma relação 

entre o Sol e acontecimentos atmosféricos presentes no planeta Terra, mais especificamente 

no regime pluviométrico. Sendo assim, o objetivo principal deste trabalho é investigar, 

partindo das oscilações cíclicas solares se há alguma correlação estatística entre esses ciclos 

e a pluviosidade no semiárido nordestino. Com isso entende-se que é necessário haver uma 

coleta e uma análise de dados da atividade solar e de dados climatológicos, para se buscar 

uma maior compreensão do regime de chuvas no semiárido e, munidos dessa compreensão, 

estabelecer planos estratégicos para implementação de ações pontuais nos municípios da 

Região Intermediária de Caicó e em outras localidades vizinhas, localizadas no semiárido 

brasileiro. 
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2. DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

 

Localizada no semiárido do Nordeste brasileiro, a Região Geográfica Intermediária 

de Caicó (RGIC) é uma das três regiões intermediárias que compõe o estado do Rio Grande 

do Norte. Localizada no interior do estado, ela abarca 24 municipios, uma área de 9.371 km² 

com uma população estimada de 297.188 habitantes. Dos 24 municípios da RGIC, somente 

3 possuem estação climatológica completa, sendo estes os municípios de Caicó, Cruzeta e 

Florânia (figura 1). O municipio de Caicó é o mais populoso com uma população estimada 

em 67.554 habitantes e uma área de ~1.228 km². Cruzeta, por sua vez, tem uma população 

estimada de 7.998 habitantes, uma área de 295 km² e Florânia tem uma população com 

estimativa em 9.116 habitantes e uma área de 504 km² (IBGE,2017).  

 

Figura 1- Mapa de Localização da Área de Estudo 

 

 

. Fonte: Custódio 2020 & Elaborado pelo autor (2020)  
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O clima da região, de acordo com a classificação de Köppen, é do tipo Bsh: 

semiárido quente, com uma estação acentuadamente seca, apresentan-se como um dos 

climas mais quentes e secos do NEB. Séries históricas de precipitação mostram que na 

Região Geográfica Intermediária de Caicó (RGIC), as precipitações médias anuais variam 

entre a mediana e o quartil inferior, com valores médios entre 603 mm e 870 mm 

(municípios destacados em verde) e valores inferiores aos 603 mm anuais (municípios 

destacados em amarelo), como pode ser visto na figura 2. 

 

Figura 2 Distribuição espacial do acumulado anual de precipitação para um ano “padrão” no 

estado do Rio Grande do Norte, com destaque para a RGIC, período: 1963 a 2013. 

 

Fonte: Lucena et al, 2018. 

 

 

 As temperaturas máximas, médias e mínimas são altas durante o ano todo, ficando 

em torno de 30 ºC (LUCENA et al 2016). As taxas de insolação e de evaporação são sempre 

elevadas e, associadas ao terreno cristalino, não propiciam a acumulação de água, 

favorecendo a situação de semiaridez (BRANCO, 2003; LUCENA et.al, 2013). Com a 

junção dessas condições e a localização latitudinal dos municípios, são gerados altos índices 

de temperatura do ar e valores de Ía-Índice de Aridez de Torntwite, inferiores aos 0,50 

(APRÍGIO et al 2019). 

Os solos rasos e pedregosos favorecem o desenvolvimento da vegetação do tipo 

Caatinga, rica em arbustos e árvores baixas, além de várias espécies xerófitas (LUCENA 

et.al, 2013). 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1. PRECIPITAÇÃO 

 

Percebe-se que no Brasil, há uma intrínseca dependência entre condições pluviais e 

atividades agrícolas, que se apresenta particularmente na Região NEB, em sua porção 

semiárida. Onde notadamente existe um balanço hídrico negativo, que pode ser explicado 

devido as  precipitações médias anuais que não chegam a 800 mm, insolação média em tono 

de  2.800h/ano, temperaturas médias anuais que oscilam entre  23ºC e 27ºC, evaporação de 

2.000mm/ano e umidade relativa do ar média em torno de 50% (BRITO et al., 2007). 

Tendo em vista que essa região possui uma marcante variabilidade interanual da 

pluviometria que quando é associada com aos baixos valores de precipitação pluviométricos 

anuais, as ocorrências das “secas” ficam mais evidentes. Esta variabilidade pluviométrica é 

representada na Fig.2 onde se observa que no Litoral Leste, as chuvas são superiores a 1.500 

mm e, à medida que se vai adentrando no semiárido, passando pela zona Agreste e se 

dirigindo para o Sertão, as precipitações diminuem e alcançam valores médios inferiores a 

500 mm anuais. Além dessa variabilidade quantitativa, ainda há uma variabilidade temporal, 

já que esse volume pluviométrico às vezes se apresenta concentrado em poucas semanas 

dentro de um único mês e outras vezes concentra-se ao longo dos meses de Janeiro a Maio, e 

por vezes estendendo-se até meados de Junho. 
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Figura 3- Mapa de isoietas de precipitação anual no semiárido brasileiro 

 

Fonte: EMBRAPA (2020) 

 

Vale destacar que existem casos onde a precipitação total anual situa-se bem 

próximo a média, não é raro acontecer períodos de estiagem prolongados mesmo nos meses 

que teoricamente seriam chuvosos, esses períodos se intercalam com episódios de chuvas 

mais intensas, ocasionando a “seca verde”. Assim, para que se caracterize a qualidade da 

estação chuvosa, de forma a considerar uma maior diversidade de condições 

hidrometeorológicas, tem que se levar em considerarão sua variabilidade temporal em escala 

intra-sazonal, e não somente os totais sazonais de chuvas (NOBRE & MELO, 2001).  

A dinâmica das chuvas no semiárido nordestino é muito estudada. Apreciada sob o 

ponto de vista meteorológico, Silva, et.al (2017) definem uma condição de grande seca, aos 

valores abaixo do limite inferior da faixa do desvio padrão da série histórica.  E os totais 



20 

 

anuais que se apresentaram acima do limite superior do desvio padrão da série, podem ser 

considerados anos anômalos com grandes volumes de precipitação para a região.  

Por está inserido no interior do estado do RN, o município de Caicó também está 

submetido aos mesmos sistemas sinóticos que atuam no semiárido nordestino. Nessa região 

atuam os sistemas semipermanentes de altas pressões subtropicais, que são responsáveis por 

originar massas de ar que agem de forma direta. São elas: a Massa Equatorial Atlântica 

(mEa) e a A Massa Tropical Atlântica (mTa), (LUCENA et.al, 2013). No entanto alguns 

autores trazem que a atuação mais consistente no semiárido nordestino, seria da mEa, uma 

vez que a mTa se diferencia da mEa pela direção do deslocamento, já que a mTa está segue 

o fluxo do anticiclone, já a mEa segue o deslocamento leste-oeste, dos ventos alísios 

(BARROS,1986, apud SOARES, 2015). Segundo Alves & Nascimento (2010), seria a 

Massa equatorial Atlântica (mEa) também responsável pela fortalecimento das chuvas 

originárias da Massa Equatorial Continental (mEc). Para (NIMER,1964 apud SOARES, 

2015) a mEa tem sua dinâmica relacionada com a entrada de Sistemas Frontais (SF) atuantes 

no Sul da Ámerica do Sul, e com esse avanço dos SF, o deslocamento do centro de ação do 

Atlântico é deslocado para latitudes mais baixas, empurrando a mEa para o semiárido 

nordestino, causando assim ventos de direção leste-oeste. 

Figura 4- Deslocamento dos ventos associados a mEa e mTa, e esquemas desenvolvidos por 

Nimer (1964) indicando os deslocamentos das duas massas 

 

Fonte: Nimer (1964) apud Soares (2015), imagem Earth 2015 

 

Os principais sistemas atuantes na região, por ordem de influência, seriam a Zona de 

Convergência Intertropical (ZCIT), originada do encontro dos ventos alísios de nordeste e de 
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sudeste relacionados as células de Hadley, o El Niño Oscilação Sul (ENOS), as Linhas de 

Instabilidades (LI), os VCANs , os Complexos Convectivos de Meso Escala (CCMs) e, por 

fim, e com menor influência nos totais de precipitação sobre a região semiárida, as Ondas de 

Leste (OL) (KANE, 1993; MELO et al, 2009; AIRES; NASCIMENTO, 2011). 

É importante salientar que a intensidade da precipitação que cai sobre essa região 

depende principalmente da atividade convectiva associada com pelo menos quatro sistemas 

meteorológicos, que são eles: A ZCIT, responsável pelas precipitações que ocorrem no 

centro norte da região do NEB no período de fevereiro a maio; os sistemas frontais que 

provocam chuva no centro sul do NEB, nos meses de novembro a janeiro, os distúrbios de 

Leste responsáveis pelas chuvas no leste do NEB entre maio e agosto e os vórtices 

ciclônicos da alta troposfera (VCAN) que ocorrem na primavera, verão e outono (setembro a 

abril), que tem sua máxima frequência no mês de janeiro (MELLO 2005). 

Tem-se conhecimentos que os eventos mais significativos no NEB ocorrem com 

mais frequência, nos anos em que a ZCIT ocupa posições extremas ao sul do equador. 

Vários estudos enfatizam a relação entre a intensidade e durabilidade da estação chuvosa e a 

posição da ZCIT (XAVIER & XAVIER, 1984, UVO, 1989, ARAGÃO et al, 1996).  

Estudos apontam que os deslocamentos da ZCIT estão relacionados ao Dipolo do 

Atlântico, conhecido também como Gradiente Inter-hemisférico ou Meridional da 

Temperatura da Superfície do Mar (GRADM) (JORGE & LUCENA, 2018). Segundo 

Ferreira e Mello (2005), Andreolli e Kayano (2007). O Dipolo do Atlântico pode ser 

descrito como o resultado da diferença entre a anomalia da TSM na Bacia do Oceano 

Atlântico Norte e Oceano Atlântico Sul, isso significa que quando o dipolo é positivo a TSM 

do Atlântico Norte é positiva, assim sendo não há favorecimento das precipitações no NEB, 

isso fica mais evidente quando associada ao ENOS em fase positiva. Ocorre o oposto 

quando o dipolo é negativo, a TSM do Atlântico Sul é positiva e a do Norte é negativa, 

assim sendo ocorre o favorecimento de precipitações no NEB principalmente, quando 

associada ao ENOS em fase negativa. 

Segundo Silva et al (2016): 

 

“O Dipolo do Atlântico é o fenômeno oceano/atmosférico 

identificado como uma mudança anômala na temperatura da 

superfície água do mar no Oceano Atlântico Tropical, ou seja, 

quando as águas do Atlântico Tropical Norte estão mais quentes e as 

águas do Atlântico Equatorial e Tropical Sul estão mais frias existem 
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movimentos descendentes transportando ar frio e seco dos altos 

níveis da atmosfera sobre a região setentrional, central e sertão do 

Nordeste inibindo a formação de nuvens e diminuindo a precipitação 

(Fase Positiva do Dipolo), podendo causar secas. Por outro lado, 

quando as águas do Atlântico Tropical Norte estão mais frias e as 

águas do Atlântico Tropical Sul estão mais quentes existem aumento 

nos movimentos ascendentes sobre estas regiões, intensificando a 

formação de nuvens e aumentando os índices pluviométricos (Fase 

Negativa do Dipolo) (HASTENRATH e HELLER, 1977; MOURA e 

SHUKLA, 1981; ARAGÃO, 1998)” p. 280. 

 

Estudos atuais têm dado muita ênfase ao ENOS, enfatizando a correlação dos anos 

de El Niño com períodos mais secos e dos anos de La Niña com os períodos mais chuvosos 

para a região (CAVALCANTI, 2009; MOLION, 2008). O El Niño e a La Niña são 

fenômenos provenientes da interação oceano-atmosfera e estão associados às alterações dos 

padrões normais da TSM (temperatura da superfície do mar) e dos ventos alísios na região 

do Pacífico Equatorial, entre a Costa Peruana e a Austrália. Não somente pela temperatura 

do mar, mas o fenômeno ENOS pode ser medido pelo Índice de Oscilação Sul (IOS), que é a 

diferença média da pressão a nível do mar entre os setores do centro-leste (Taiti/Oceania) e 

oeste (Darwin/Austrália) do Pacífico Tropical. Este índice está relacionado ao 

aquecimento/resfriamento das águas na região (CLIMERH, 2020) 

Dentre as várias consequências que provém do ENOS podem ser citadas: o aumento 

das precipitações no sul da América do Sul, atingindo proporções catastróficas como em 

1983, e a seca nas regiões Norte e NEB do Brasil para o mesmo período, o contrário 

acontece com a La Niña, onde as precipitações aumentam no Norte e NEB e diminuem 

consideravelmente no sul da América do Sul.  

Além do ENOS, também se faz necessário que ocorra a integração desse fenômeno 

com outros de natureza climáticos-oceanos, dentre eles as anomalias de temperaturas que 

ocorrem no Atlântico Tropical ou Dipolo do Atlântico (GRADM), (SOARES, 2015). 

Andreoli e Kayano (2007) já destacavam que tanto o ENOS como o GRADM seriam 

uns dos mais importantes fatores que modulam a precipitação no NEB, já que a 

variabilidade de TSM seria na verdade um forçante dominante nas anomalias de 

precipitação existentes no NEB, e que o Pacífico teria uma influência remota que em 

determinadas ocasiões poderiam reforçar ou enfraquecer as anomalias do AT que 
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influenciam nas precipitações do NEB (UVO et al, 1998; PEZZI E CAVALCANTI, 2001; 

AMBRIZZI et. al, 2004; SOUZA et.al, 2004) 

 

3.2 AS MANCHAS SOLARES 

 

 

Sabemos que a distância entre o Sol e a Terra é de 150 milhões de quilômetros. 

Também é sabido que o Sol é a única estrela conhecida que possui condições que favorece a 

vida em alguns dos seus planetas próximos (SOON et al. 2003). Sua estrutura química é 

composta de aproximadamente 90% de hidrogênio (H), 9,99% de Helio (He) e 0,1% de 

elementos mais pesados, dentre eles o Carbono (C), Nitrogênio (N) e Oxigênio (O), ele se 

configura como uma estrela ordinária, com idade de cerca de 4,6 bilhões de anos e possui 

uma temperatura de 5780K, com um  raio de aproximadamente 695.700 Km, massa de 

aproximadamente        kg, luminosidade de          Watts(W) (MAMAJEK et al, 

2015). 

Para entendermos as atividades solares, devemos ter conhecimentos que as observação 

e contabilização das manchas solares ao longo dos anos foi um fator determinante para que os 

cientistas concluissem que o surgimento e desaparecimento dessas manchas dependiam do 

comportamento do Sol, o que foi chamada de  “atividade solar”. Também concluiram que a 

posição, forma e tamanho das manchas dependem das etapas do ciclo da atividade solar. Para 

Hoyt e Schatten (1997), a série de manchas solares é um índice direto sobre a atividade solar, 

sendo esse o mais longo e importante registro observacional que se tem acesso. 

No ano de 1843, Heinrich Schwabe estava estudando os mais de 100 anos de registros 

observacionais, quando o mesmo percebeu que a ocorrência dessas manchas obedecia a um 

ciclo com o máximo de observações em torno de 10 – 12 anos, e que, entre esses períodos, os 

registros praticamente desapareciam (BRIGGS; CARLISLE, 1996). Então foi que Schwabe 

decidiciu publicar nesse mesmo ano um artigo que detalhava observações sobre as manchas 

solares para o período de 1826 e 1843 (EDDY, 1976). 

Somente em 1908, o trabaho de Schwabe teve uma complementação por um trabalho de 

outro astrônomo, George Ellery Hale, nesse estudo Hale concluiu que o ciclo de 11 anos seria, 

na verdade, uma das fases de um ciclo de 22 anos. Além disso, por meio do espectroscópio 

solar, Hale percebeu que as manchas possuem fortes campos magnéticos e que dentro dos 

grupos de manchas, essas aparecem aos pares e com polaridades invertidas (PRIEST, 1987). 

Entre 1645 e 1715, o Sol passou por um período de baixa atividade, que foi descrito 
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na literatura como mínimo de Maunder. Sabe-se que há variação na quantidade da luz 

originária do Sol, essas variações podem ser em escalas de tempo que vão desde 

milissegundos até bilhões de anos. Por vezes o Sol ejeta um fluxo de gases, em direção a 

Terra, essa atividade recebe o nome de vento solar, que pode atingir velocidades em torno de 

500 Km/s. Na figura 5 pode-se ver como os ventos solares se chocam com o campo 

magnético da Terra, eles por vezes são descritos como violentos jatos de energia que podem 

atingir o cinturão do nosso campo magnético (ECHER, et.al, 2003) 

 

Figura 5-Ilustração do Vento Solar atingindo o campo magnético da Terra. 

 

            Fonte: SAPO (2019) 

 

Os ventos solares causam perturbações no campo magnético da Terra, essas 

perturbações podem resultar em vários episódios desagradáveis, que variam desde danos à 

equipamentos na Terra, interferências em equipamentos eletrônicos, sistemas de 

comunicações e em casos extremos, pode ocorrer a falta de energia elétrica em 

regiões ao redor do mundo (COSTA JR, et.al, 20011) 

As manchas solares inicialmente foram percebidos e debatidas na China Antiga 

(1000 a,C), posteriormente também na Grécia Antiga, (EDDY 1976), em 1607, Johannes 

Kepler defendeu que que as manchas que se apresentavam no Sol, nada mais era que outros 

planetas passando a frente do Sol. Porém no ano de 1610 com a invenção da luneta por 

Galileo Galilei e Tomas Harriort, houve avanço nos estudos das manchas solares, por meio 

de observações de lunetas primitivas, no ano de 1611 Johannes Fabricius também observou 

essas manchas e as relacionou com a rotação aparente do sol (SOON et al, 2003). Com esses 
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estudos Galileo desafiou a ideia de Johannes Kepler e outros estudiosos que defendiam que as 

manchas aparentes não eram satélites do Sol.  

Posteriormente outros cientistas sugeriram modelos teóricos para a existência de 

manchas solares, alguns até associando a presença de tal fenômeno à causas sobrenaturais. 

Assim sendo, torna-se óbvio que ao menos um grupo de estudiosos ao longo da história se 

deteve ao estudo das manchas solares que se deslocam em grupos e desapareceram em torno 

da borda vísivel do Sol e depois reaparecem. O número de manchas solares é o índice mais 

antigo no estudo da atividade solar, com observações desde 1610. 

Hoje sabemos que estas manchas são utilizadas como uma medida da atividade 

magnética do Sol. Podem ser definidas como regiões mais frias (com temperaturas entre 

3000K – 4000K) e devido a essa diferença de temperatura com as demais áreas, apresentam-

se como sendo mais escuras (por efeito de contraste) que a fotosfera solar circunvizinha. Por 

possuírem campos magnéticos de ordem de até 1000 vezes mais intensos que o campo 

médio da superfície solar, é natural que elas emitam menos energia do que a fotosfera em 

geral.  

As manchas solares têm sua origem nas componentes toroidais do campo magnético 

que são trazidos à superfície solar, derivados da sua grande intensidade. No transcorrer do 

ciclo solar de 11 anos esses tubos elevam-se e surgem na superfície solar e as aberturas dos 

tubos de fluxo (EDDY, 1976) 

Existe uma  variação no número de manchas solares vistas na metade visível do Sol   

chamada de variabilidade (EDDY, 1976). A partir de análise dos registros das observações 

constata-se um ciclo médio regular de cerca de 11 anos, embora existam autores que  citam 

tal ciclo com sendo de 22 anos, o que corresponderia a inversão dos pólos magnéticos do Sol a 

cada 11 anos. As manchas solares tendem a se formar em grupos e recentemente foram 

associadas a intensos campos magnéticos do Sol (OLIVEIRA FILHO E SARAIVA, 2000). 

Devemos considerar que o fator principal para a formação das manchas é o efeito de 

rotação do Sol, pois, a rotação no equador arrasta lateralmente as linhas de campo magnético. 

Percebe-se que a cada rotação, essas linhas magnéticas  tendem a se aproximar cada vez mais 

umas das outras isso faz com que gere uma repulsão de gases da fotosfera na direção das linhas 

do campo magnético. Todo esse processo faz com que gases da fotosfera sejam expulsos na 

direção das linhas do campo magnético que dela emergem devido ao laço magnético formado. 

Nas regiões de entrada e saída desses laços surgem manchas solares com polaridades opostas, 

que pode ser vistos na figura 6.  
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Figura 6- Par de manchas solares. 

 
Fonte: SOHO (2019) 

 

Tais manchas geralmente são encontradas abaixo de regiões ativas, que possuem altas 

temperaturas, sendo assim muito brilhantes, as quais são observadas como regiões brancas na 

fotosfera do Sol. 

 

3.3 INTERAÇÃO MANCHAS SOLARES X CLIMA 

 

 

O Sol constantemente varia nas quantidades de radiação emitida, como também na 

sua distribuição espectral.  

A Terra por sua vez recebe em média 1.365 W.m
-2

 de energia eletromagnética 

proveniente do Sol, essa energia atinge o topo da atmosfera terrestre. Durante muito tempo 

essa radiação solar emitida, foi considerada constante por muitos cientistas, porém com o 

aparecimento de satélites de alta precisão, esse fato pode ser revisto no termo “constante 

solar”. No entanto, com às interferências existente na atmosfera, todas as tentativas de 

detectar em solo, as variações na constante solar fracassaram. Essas pequenas variações só 

foram possíveis indentificar com o monitoramento das radiações solares através de uso de 

satélites fora da atmosfera (STEPHENS et al., 2012).  

Estudos como os (HAMM & TUNG, 2012; ROY, 2015; STAGER et al., 2007; 

ZHOU & TUNG, 2010) têm trazido resultados interessantes com relação a influência da 

atividade solar e fenômenos como El Niño e La Niña, por exemplo.  
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Lima (2017) em seus estudos verificou covariância entre a TSM e o número de 

manchas soalares em todas as regiões dos Niños, na Oscilação Decadal do Pacífico ODP e 

no Atlântico Tropical Norte e Sul. Ele relatou que existiram covariâncias entre a ATSM e o 

NMS. Por sua vez, as TSMs presentes nos oceanos Pacífico e Atlântico Tropicais é 

considerada como a principal variável que influencia nas condições da variabilidade 

climática no NEB (PHILANDER, 1990). Uma vez que no Pacífico Tropical ocorrem as 

presenças de eventos quentes ou frios denominados de El Niño e La Niña respectivamente, 

anomalias positivas ou negativas de TSM causam impactos climáticos diferenciados em 

várias áreas do (NEB)ou seja, em períodos de El Niño, observa-se uma diminuição da 

precipitação pluvial no NEB Setentrional e um aumento nos anos em que ocorre o fenomeno 

da La Niña (PHILANDER, 1990). 

De maneira geral, segundo Hartmann (1994) os oceanos desempenham uma função 

muito importante dentro do sistema climático, uma vez que os mesmos estão interligados 

aos processos tanto dinâmicos quanto termodinâmicos que fazem parte da complexidade da 

interação entre o oceano e a atmosfera. Pesquisas sugerem que existe uma associação  entre  

a variabilidade   climática   da   atmosfera   e   as   condições   oceânicas  e que tal 

associação é explicada devido a alta capacidade  térmica  da  água, sendo aqui representada 

pelos oceanos (ACEITUNO,  1988;  TREMBERTH,  1997;  COELHO,  2001).  Assim 

sendo é de esperar-se  que   os   oceanos   assumam   o   papel   de “modulador” do clima 

global. Desta forma, pode-se supor que a variação da temperatura da superfície  do  mar  

(TSM)  assuma  o  papel  de  forçante  atmosférica  (BJERKNES, 1969; HOSKINS & 

KAROLY, 1981; MÜLLER & AMBRIZZI, 2007).  

Segundo Heredia e Elias (2013) Existem dois mecanismos que podem explicar uma 

conexão entre atividade solar e precipitação, e que esses mecanismos implicariam em 

associações opostas. O primeiro mecanismo que explica o efeito da precipitação solar seria 

um tipo de variação de cobertura de nuvens, isso se daria ao por meio do fluxo de raios 

cósmicos que por sua vez tem a sua modulação  pela atividade solar através do vento solar 

( SVENSMARK e FRIIS-CHRISTENSEN, 1997 , SVENSMARK, 2000 , MARSH e 

SVENSMARK, 2003 , CARSLAW, 2009 , KIRBY, 2007 , KIRKBY et al., 2011). Uma vez 

que o campo magnético transportado pelo vento solar protege parcialmente a Terra dos raios 

cósmicos, assim sendo, quando ocorre um aumento na atividade solar, consequentemente 

ocorre uma diminuição na intensidade dos raios cósmicos (os raios cósmicos são 

inversamente correlacionados com os parâmetros da atividade solar). Paralelamente a isso 

tende a haver uma diminuição de coberturas de nuvens, já que os raios cósmicos podem 

https://www-sciencedirect.ez18.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S0273117713000422?via%3Dihub#b0165
https://www-sciencedirect.ez18.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S0273117713000422?via%3Dihub#b0170
https://www-sciencedirect.ez18.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S0273117713000422?via%3Dihub#b0120
https://www-sciencedirect.ez18.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S0273117713000422?via%3Dihub#b0120
https://www-sciencedirect.ez18.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S0273117713000422?via%3Dihub#b0030
https://www-sciencedirect.ez18.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S0273117713000422?via%3Dihub#b0080
https://www-sciencedirect.ez18.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S0273117713000422?via%3Dihub#b0085
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induzir o aumento da cobertura de nuvens através da produção de núcleos de condensação 

de nuvens. Isso significa que, níveis mais elevados de atividade solar, o que significa menor 

fluxo de raios cósmicos, implicariam em menos cobertura de nuvens e, consequentemente, 

menos precipitação, assumindo que essas nuvens terminem em precipitação. 

Tendo como base as afirmações de Svensmark e Friis-Christensen, 

(1997) , Svensmark (2000) , Marsh e Svensmark (2003) , Carslaw (2009) , Kirby 

(2007) , Kirkby et al.(2011), podemos conjecturar também que se há uma diminuição de 

cobertura de nuvens durante a máxima atividade solar, é de esperar-se de haver uma maior 

quantidade de radiação solar chegando aos oceanos, contribuindo assim para seu 

aquecimento e consequentemente maior quantidade de eventos de El Niño. 

Concluindo assim que a atividade solar afeta a variabilidade da ATSM do Pacífico e 

Atlântico Tropicais, e a cobertura de nuvens. Nesse sentido, nessa pesquisa trazemos o 

desafio de tentar descobrir se tal relação pode ser detectada (Manchas solares x chuvas), na 

Região Geográfica Intermediária de Caicó, localizada no semiárido do estado do Rio Grade 

do Norte. 

 

 

4. OBJETIVOS 

 

 

O objetivo geral deste trabalho consiste em verificar o grau de correlação entre os 

ciclos solares e o regime pluviométrico da Região Geográfica Intermediária de Caicó, no 

périodo de 1913 a 2019. Sendo que os ciclos solares são caracterizados como uma váriavel 

explicativa e o regime pluviométrico se comporta como uma váriavel resposta.  

 

Os objetivos específicos são: 

 

• Realizar uma análise comparativa entre os dados de precipitação dos 

municípios de Caicó, Cruzeta e Florânia; 

• Analisar o comportamento do regime pluviométrico da cidade de Caicó, no 

período de 1913 a 2019; 

• Analisar o comportamento da atividade solar para o período de 1913 a 

2019; 

• Analisar a correlação entre máximos e mínimos solares (manchas solares) e 

https://www-sciencedirect.ez18.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S0273117713000422?via%3Dihub#b0165
https://www-sciencedirect.ez18.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S0273117713000422?via%3Dihub#b0165
https://www-sciencedirect.ez18.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S0273117713000422?via%3Dihub#b0170
https://www-sciencedirect.ez18.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S0273117713000422?via%3Dihub#b0120
https://www-sciencedirect.ez18.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S0273117713000422?via%3Dihub#b0030
https://www-sciencedirect.ez18.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S0273117713000422?via%3Dihub#b0080
https://www-sciencedirect.ez18.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S0273117713000422?via%3Dihub#b0080
https://www-sciencedirect.ez18.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S0273117713000422?via%3Dihub#b0085
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eventos ENOS e GRADM; 

• Avaliar a correlação entre a Precipitação e as teleconexões ENOS e 

GRADM; 

• Verificar o comportamento atmosfera-oceano do Pacífico e o Dipolo do 

Atlântico, como reforço ou atenuante da correlação estudada. 

• Gerar informações que possam subsidiar a gestão dos recursos hídricos na 

RGIC 

 

 

5. METODOLOGIA 

 

 

Para realização dessa pesquisa, foram necessárias as etapas metodológicas descritas 

abaixo, tendo início com as leituras sobre o tema e com a coleta de dados das manchas 

solares, de precipitações, da ocorrência do ENOS e do GRADM 

A coleta de dados relacionados a precipitação em Caicó, foi realizada por meio da 

Estação Meteorológica da EMATER e da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN) com coletas de dados realizadas diariamente durante um intervalo de 108 anos. Já 

os dados referentes a precipitação da Cidade de Cruzeta-RN e Florânia-RN, foram feitas 

através do Banco de dados Meteorológicos para Ensino e Pesquisa (BDMEP) e do portal 

HIDROWEB gerenciado pela Agência Nacional das Águas (ANA) disponível no site 

(http://www.snirh.gov.br/hidroweb/serieshistoricas). Ambas as séries históricas de 

precipitações tem a mesma duração de 1913 a 2019.  

Os ciclos solares que analisamos é a série de valores anuais e mensais que 

corresponde ao periodo de 1913 a 2019, foram obtidos no site do Centro de Análises de 

Dados de Influências Solares, que tem sede no departamento de pesquisa física solar do 

Observatório Real da Bélgica (SIDC, Bélgica: http://sidc.oma.be/index.php3) e do Centro de 

Previsão de Tempo Espacial (http://www.swpc.noaa.gov). 

Quanto a ocorrência dos fenomenos El Ninõ e La Niña bem como a intensidade dos 

mesmos, foram coletados no site do O CPTEC (Centro de Previsão de Tempo e Estudos 

Climáticos) do INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), que possui o seguinte 

endereço eletronico: (www.cptec.inpe.br), para verificarmos a ocorrência do gradiente da 

TSM meridional ou inter-hemisférico, conhecido também como padrão de dipolo 

(GRADM), foi consultado o trabalho de Oliveira, et.al (2010), além de dados do Projeto 

http://www.snirh.gov.br/hidroweb/serieshistoricas
http://sidc.oma.be/index.php3)
http://www.swpc.noaa.gov/
file:///C:/Users/rebec/Downloads/www.cptec.inpe.br
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Pirata que estão disponiveis no site da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos 

Hídricos (FUNCEME), disponível no site eletrônico: 

(http://www.funceme.br/produtos/manual/oceanografia/Campos_TSM/dipolo.htm). 

 

5.1. ESTATÍSTICA DESCRITIVA  

 

Para fazer a análise estatitisca utilizou-se o Excel, software desenvolvido pela 

empresa Microsoft, e o programa R (R Development Core Team). 

Primeiramente, a média do conjunto de valores numéricos foi calculada somando-se 

todos estes valores e dividindo-se o resultado pelo número de elementos somados, que é 

igual ao número de elementos do conjunto, ou seja, a média de n números é sua soma 

dividida por n, a Média Aritmética simples dada pela equação: 

 ́  
         

 
 
 

 
∑  

 

 ́  

 

Onde   é o quociente. Se tivermos uma série de n valores de uma variável x. 

Utilizamos também a técnica de desvio padrão, comumente representado pela letra 

grega   é uma medida de dispersão em torno da média populacional de uma variável 

aleatória. A equação que representa o desvio padrão é dada por: 

  √
∑(    ́) 

   
 

 

Também foi obtido o calculo da Variância, que consiste em diante de um 

determinado conjunto contendo dados, a medida de dispersão variância irá mostrar com 

eficiência a distância existente entre os valores em cada conjunto, mostrando a distância em 

que o conjunto se encontra com referência ao valor central, representada pela equação: 

   
∑ (    ́) 
 
   

   
 

Neste caso, quanto menor for a variância, mais próximo serão os valores 

relacionados a média. Porém, quanto maior for essa medida, maiores os valores estarão das 

médias. 

Nesse estudo, foi verificada a amplitude entre os dados da série. Define-se amplitude 

como sendo a diferença entre o maior e o menor valor existentes do conjunto de dados 

           . 

http://www.funceme.br/produtos/manual/oceanografia/Campos_TSM/dipolo.htm
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Para defirmos o Tempo de Retorno, utilizamos a metodologia usada por Villea e 

Mattos (1975), que propôs a utilização do método de Kimball, já que o mesmo não tem 

necessidade de se ajustar uma lei probabilística teórica, a equação de Kimbaal é assim 

descrita;  

   
 

(   )
 

Em que m corresponde à posição de cada um dos valores na ordenação decrescente 

de precipitação e N é o número total de anos da série. O período de retorno (TR) foi 

determinado por meio do uso desta outra equação: 

    
 

 
 

 

5.2. TESTE DE NORMALIDADE SHAPIRO-WILK 

 

Além dos métodos descritos anteriormente, verificou-se nesse estudo a necessidade 

de um teste de normalidade dos dados, para isso foi utilizado o teste de normalidade 

multivariado de Shapiro-Wilk, que foi utilizado a partir do pacote mvnormtest do programa 

R, aplicando-se uta função mshapiro.test. E a partir de então foi verificado a normalidade ou 

não dos dados das duas series históricas estudadas, uma série de dados é considerada com 

distribuição normal se:              e será considerada não normal se o resultador for 

de:              

Se os dados apresentados não tiver o padrão de normalidade será possível 

aplicarmos uma transformação aos dados, para que após a transformação realizada esses 

conjuntos de dados tenham distribuição normal ou aproximadamente normal. Aitchison 

(1982) nos diz que a primeira vez que essa transformção passou a ser considerada foi por 

McAlister (1879). Já, Shenton (1965) propõe um modelo para transformar distribuições de 

Pearson em distribuições aproximadamente normais, trabalhando com regressões. Por fim 

Curtiss (1940) apresenta uma teoria matemática geral para certos tipos de transformação em 

uso, como a transformação pela raiz quadrada, a transformação logarítmica e a 

transformação pelo inverso do seno. Caso os dados em questões não sejam normais, 

optaremos por utilizarmos a teoria de Curtiss (1940), afim da normalização dos dados. 

 

5.3. TESTE DE MANN-KENDALL 

 

Para encontrar as tendências lineares de longo prazo dos dados tanto das 
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precipitações, como das manchas solares utilizamos o teste de Mann-Kendall, pois segundo 

Goossens e Berger (1986), este é o método mais apropriado para a detecção e localização 

aproximada do ponto inicial de determinada tendência. Esse teste estatístico é bastante 

utilizado para verificar-se se a tendência é estatisticamente significativa ou não (HIPEL e 

MCLEOD, 1994). Considerando uma série temporal de observações, x1, x2…, xn, Mann 

(1945) propôs para hipótese nula (H0), que o dado vindo de uma população, as variáveis 

aleatórias são independentes e igualmente distribuídas. Onde a hipótese alternativa (H1), é 

que os dados seguem uma tendência monotônica no tempo, ou seja, se uma das variáveis 

aumenta ou diminui sistematicamente quando a outra decresce.  

  ∑ ∑    (           
 
     

    
   )         (1) 

 

   ( )  {
            
               
             

          (2) 

 

Nas equações (1) e (2), S é a estatística de teste de Mann-Kendall, n o tamanho das 

amostras e sgn o sinal da diferença de valores subsequentes. O teste foi avaliado 

considerando o nível de significância de 5%. Se S é significantemente diferente de zero, H0 

pode ser rejeitada para certo nível de significância apontando para a existência de tendência 

H1 é aceita.  Emery e Thomson (2004) nos dizem que a tendência linear de uma série indica 

seu comportamento de “longo prazo”, isto é, se a variável em questão cresce, decresce, ou 

permanece estável ao longo do período que está sendo analisado. Optamos pela utilização do 

teste de Mann-Kendall devido o mesmo não apresentar a necessidade da normalidade da 

série de dados, e devido também ao seu resultado ser menos influenciado por valores 

outliers, visto que seu cálculo é baseado no sinal das diferenças, e não diretamente nos 

valores da variável (SILVA, ET AL., 2015). 

 

5.4. CORRELAÇÃO DE PEARSON 

 

Além dessas análises estatísticas, nessa pesquisa será utilizada também a 

metodologia do coeficiente de correlação de Person. Segundo Figueiredo Filho & Silva 

Junior (2009) o coeficiente de correlação de Pearson é uma medida de associação linear que 

mede a força da correlação entre duas variáveis, tornando-se, portanto perfeitamente viável 

sua aplicação no presente trabalho, já que se busca a correlação entre os volumes totais de 



33 

 

chuvas com os totais de manchas solares.  

A fórmula da correlação de Person é:
 

 

  
∑ (    ̅) (    ̅)
 
   

√∑ (    ̅)
   

   √∑ (    ̅)
  

   

 
   (   )

√   ( )    ( )
 

 

Este coeficiente assume valores que variam de -1 a 1. Quando: 

r = 1 Significa uma correlação perfeita positiva entre duas variáveis; 

r = -1 Significa uma correlação negativa perfeita entre duas variáveis, isto é se uma 

aumenta outra diminui; 

r = 0 Significa que duas variáveis não dependem linearmente uma da outra. 

O coeficiente r negativo significa uma correlação inversamente proporcional de outro 

modo, quando r é positivo significa que a correlação é diretamente proporcional. Além dessa 

propriedade, no que se refere à interpretação dos dados quando os valores ficam: 

0.70 - (+ ou -) indicam forte correlação; 

0.30 a 0.70 – (+ ou -) indicam correlação moderada; 

0 a 0.30 – (+ ou -) indicam fraca correlação. 

 

5.5. SIGNIFICÂNCIA ESTATÍSTICA 

 

Tanto a força como a intensidade ou até mesmo o grau de relação linear, entre duas 

variáveis aleatórias, pode ser medida por meio do coeficiente de correlação linear de 

Pearson (r) (BARBETTA et al., 2004; FERREIRA, 2009). O coeficiente de correlação linear 

de Pearson, obtido a partir de amostras pequenas, precisa ter elevada magnitude para ser 

significativo. 

Vale salientar que nesse caso, embora o valor do coeficiente exiba uma significância 

estatística, a amostra, pode não ser representativa da população, e, por conseguinte, o 

coeficiente pode não representar a verdadeira relação entre os caracteres. Da mesma forma, 

quando o tamanho de amostra for excessivamente grande, um pequeno valor do coeficiente 

de correlação de Pearson (próximo de zero) pode ser considerado significativo, porém não 

necessariamente, seja uma relação importante entre os caracteres, do ponto de vista prático 

(HAIR et al., 2009). 

Devido a estes impasses quanto a correlação de Pearson, optamos por realizamos o 

teste t Student de significância estatística, para ver o quanto o resultado da correlação seria 
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significante. Os resultados das análises de correlação de Pearson foram testados com 

significância estatística ao nível de 0,01 e de 0,05.  O teste de significância foi realizado por 

meio do LibreOffice Calc que é o componente de planilha do pacote de software 

LibreOffice. 

 

5.6. IDENTIFICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE INTENSIDADE 

 

Para a identificação de anos padrão, fizemos uso do entendimento da variação 

rítmica da precipitação. Um conceito de estudos rítmicos são aqueles que tem como objetivo 

o entendimento das variações anuais, sazonais e mensais dos eventos climáticos 

(MONTEIRO, 1971), no caso em questão, a precipitação. 

Identificarmos anos com índices pluviométricos normais, secos, chuvosos, muito 

secos e muito chuvosos para isso utilizamos a metodologia proposta por Xavier (2001) em 

que objetivo é selecionar os “anos padrão”, para tanto utilizando a técnica dos quantis que 

são separatrizes. 

Segundo Tavares (1976), podemos definir anos padrão, como aqueles anos em que a 

distribuição da precipitação anual em determinado ponto, fosse semelhante à distribuição 

das precipitações médias de uma série histórica. 

Para a definição desses anos padrão, foram obtidas as ordens quantílicas e a 

classificação em grupos (Lopes et al., 2013). Para esse trabalho utilizamos as ordens 

quantílicas Q0,15; Q0,35; Q0,65 e Q0,85 para estabelecer as classes em relação aos valores 

observados (xi) de precipitação (Tabela 1): 

 

Tabela 1 - Classificação de anos padrões pelo método dos quantis. 

 

Classificação Desvio (+) ou (-) em % 

Anos Muito Secos xi≤q0,15 

Anos Secos q0,15<xi≤q0,35 

Anos Normais q0,35<xi≤q0,65 

Anos Chuvosos q0,65<xi≤q0,85 

Anos Muito chuvosos x≥0,85 

Fonte: Lopes et.al (2013) adaptado 

 

Para idendificação da intensidade tambem utilizamos a metodologia proposta de 

Sant‟anna Neto (1995) em que objetivo é selecionar os “anos padrão” (normal, seco e 
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chuvoso).  

 

Tabela 2- Classificação de anos padrão pelo método do desvio padrão 

 

Classificação Desvio (+) ou (-) em % 

Anos Normais 0-15% 

Anos tendentes a seco 15-30% 

Anos Secos >30% 

Anos tendente a chuvoso 15-30% 

Anos chuvosos >30% 
Fonte: Sant‟anna-Neto (1995) adaptado 

 

Para análise da intensidade das atividades solares, utilizaram-se os mesmos métodos 

e suas propostos por Lopes et al (2013) e Sant‟anna-Neto (1995), respectivas classes (tabelas 

1 e 2).  

Para verificarmos o quanto esses fenomenos estavam associados (manchas solares x 

precipitação), após a coleta, todos os dados foram tabelados e posteriormente foi verificado 

em quais anos em que o Sol atingia a máxima atividade em cada ciclo e se coincidia com El 

Ninõs de intensidade forte ou moderada, da mesma forma foi verificado em quais anos em 

que o sol atingia a mínima atividade em cada ciclo e se coincidia com La Ninãs de 

intensidade forte ou moderada. Também foram tabelados os períodos da atividade solares 

em que ocorreram os El Ninõs e as La Ninãs, bem como a ocorrência do GRADM. 

Para comparar os dados de precipitação com a atividade solar, fizemos o recorte 

decadal, para contemplar os ciclos solares.  

 

 

6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Análises estatísticas e de correlação foram realizadas e os resultados encontrados 

apontam a um comportamento específico tanto com relação as manchas solares quanto as 

precipitações, conforme apresentados nos tópicos a seguir. 

Verificamos, que os munícipios em estudo tem muita semelhança em seus regimes 

pluviométricos, como nos mostra a tabela 3.  

 

Tabela 3- Análise comparativa da precipitação entre os municípios da Região Geográfica 

Intermediária de Caicó. 
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  Caicó Cruzeta Florânia 

Média 668,1 610,8 632,7 

Máximo 1560,5 1545,4 1545,2 

Mínimo 107,10 96,50 81,6 

Amplitude 1453,4 1448,9 1463,6 

Desvio Padrão 296,05 281,95 296,08 

Correlação r =   0,88 0,88 

Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

 

Foi realizada a correlação de Pearson afim de verificar a semelhança entre eles, a 

correlação entre a Precipitação de Caicó e Cruzeta foi de 0,88 a correlação entre Caicó e 

Florânia também foi de 0,88, indicando assim uma forte correlação e com nível de confiança 

de 99% (tabela 3), por isso resolvemos utilizar apenas o Município de Caicó para as demais 

análises, devido entendermos que o Município de Caicó representa o regime Pluviométrico 

da Região Geográfica Intermediária de Caicó. 

 

 

6.1 ANÁLISE DA PRECIPITAÇÃO EM CAICÓ 

 

 

Durante o período de análise, que vai de 1913 até 2019, o valor médio encontrado 

para as precipitações em Caicó foi de 668,1 mm. O valor máximo da série foi 1560,5 no ano 

de 1974 e o mínimo foi de 107,1 mm ocorrido no ano de 1919. Portanto, a amplitude e o 

coeficiente de variação das chuvas em Caicó foram de 1453,4 e 44,2%, respectivamente. A 

figura 7 mostra os valores totais anuais de chuva para Caicó e a tendência.  

Os resultados obtidos serviram como uma afirmativa para corroborar com diversos 

estudos como os de Nimer (1979), Ab Saber (1999; 2003), Alves et al.(2005), Brito et al., 

(2007); Cavalcanti et al (2009); Lucena et al (2018), uma vez que foi verificada uma grande 

variação interanual das chuvas, o que expõe a população e suas atividades a riscos 

climáticos/pluviométricos portanto, vulnerabilidade hídrica, uma vez que as chuvas podem 

variar mais de 1400 milímetros entre um ano e outro.  

O teste de Mann-Kendaal para os dados de Precipitação, obteve os seguintes 

resultados descritos na tabela 4. 

 

Tabela 4- Resultados do teste de Mann-Kendaal para os dados de Precipitação 
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Mann-Kendall 

Kendall’s tau  0,91172474 

P-Valor 0,147186148 

Tamanho da Amostra 107 

Hipótese Alternativa Há tendência 

Significância Estatística Não há 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2020 

 

Figura 7- Gráfico do Teste de Mann-Kendaal para os dados de Precipitação 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

De acordo com os resultados apresentados, identificamos um leve acréscimo na 

precipitação, como podemos ver no Kendall‟s tau (0,91172474), porém como P- Valor 

(0,147186148) é maior que 0,05, dizemos que não temos significância estatística, mas não se 

pode rejeitar a hipótese alternativa de haver uma tendência positiva, como vemos na figura 

7, porém não significativa. 

Com relação aos anos normais, secos e chuvosos, como pode se observar na figura 8, 

que na área de estudo houve predomínio de anos normais, com um total de 33 anos o que 

corresponde 30,8% da serie histórica , seguidos por anos chuvosos e secos, com o total de de 

21 anos cada (19,6%), anos muitos secos e chuvosos cada qual com um total de 16 anos o 

que corresponde a 15 % 
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Figura 7- Gráfico da distribuição (%) de anos com chuva dentro e fora do habitual

 
Fonte: Elaborada pelo autor, 2020 

 

Com relação aos anos normais, secos e chuvosos, como pode se observar na figura 9, 

em Caicó houve predomínio de anos habituais num  total de 37 anos o que corresponde 34% 

da serie histórica , seguidos por anos secos, com o total de de 27 anos (25%), anos chuvosos, 

com um total de 22 anos (20%), tendente a chuvoso 12 anos (11%) e tendente a seco 11 anos 

(10%) 

 

Figura 8- Gráfico da distribuição (%) de anos com chuva dentro e fora do habitual 

 
Fonte: Elaborada pelo autor, 2020 

 

Ficou evidente, que na região geográfica de Caicó, o clima, apresenta-se bastante 

instável com relação aos valores de precipitação anuais. Nota-se essa grande variação 

pluviométrica através dos valores de amplitude >1400mm e CV ~44%, apresentando ora 

anos chuvosos (>1500 mm) ora anos de seca severa (<110 mm). Essa alta variabilidade 
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causa uma série de problemas à população, pois, em anos de seca, a forte insolação pode 

secar rios e açudes os efeitos da evaporação intensa, prejudicando as pessoas e animais que 

ficariam sem água, e em anos de forte precipitação as grandes cheias que podem causar 

enchentes e acarretar vários danos principalmente a infraestrutura local. Abaixo, segue o 

histograma das chuvas (figura 10) com o tempo de retorno das mesmas (tabela 3). 

 

Figura 9- Histograma da Precipitação anual de Caicó 1913 a 2019 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2020 

 

Tabela 5- Tempo de Retorno das precipitações 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2020. 
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Conforme observamos na tabela 5, é perceptivel que as precipitações com menor 

tempo de retorno, situam-se na classe que inclue a média entre 543,12mm e 688,46mm, com 

tempo de retorno de 4,5 anos, seguido pela classe entre 688,47mm a 833,8 mm e 397,78mm 

a 543,12mm, já que ambas possuem um tempo de retorno de 5,3  anos,  

No que se diz respeito ao alto tempo de retono, observamos as precipitações entre 

1269,82mm e 1415,16mm possuem um tempo de retorno de 107 anos, também deve-se 

destacar a  classe de precipitações que variam de1415,16mm e 1560,5mm que tem um 

tempo de retorno de 53,5 anos. Os diferentes sistemas de circulação atmosférica que atuam 

nessa região tornam a climatologia complexa, refletindo em uma grande variabilidade 

climática, considerando as chuvas, com eventos de precipitação variando no tempo e no 

espaço (Silva, 2004). Da mesma forma, valores de precipitação anual superiores aos 1200 

mm não são frequentes, mas sim valores na faixa de 500 a 700 minímetros anuais. Esses 

valores podem ser considerados baixos dada as elevadas taxas de insolação, evaporação e 

evapotranspiração anuais predominantes em Caicó e região (CABRAL JUNIOR & 

BEZERRA 2018; CABRAL JUNIOR e LUCENA 2020). 

Além dos sistemas dinâmicos atuantes, a possível influencia das manchas solares 

pode também explicar a complexidade da alta variabilidade das chuvas no semiárido 

brasileiro, como veremos nos tópicos 6.2 e 6.3. 

 

 

6.2. ANÁLISE DA ATIVIDADE SOLAR 

 

 

Ao analisar a serie das manchas solares, foi verificado que a quantidade média de 

manchas solares foi de 33012,74, sendo que o valor máximo absoluto encontrado foi de 

98288 manchas no ano de 1957 e o menor valor foi de 876 manchas no ano de 1913. A 

amplitude foi de 97412 e o coeficiente de variação de 76,5%. Esses altos valores de 

amplitude e do coeficiente de variação, explicam-se pelo fato do Sol possuir um ciclo bem 

definido, onde a quantidade de manchas solares varia consideravelmente do mínimo ao 

máximo, em um período de aproximadamente 11 anos. 

Quanto ao teste de Mann-Kendall para a atividade solar obtivemos os resultados 

escritos na tabela 6:  

 

Tabela 6- Resultados do Teste Mann-Kendaal para a atividade solar 
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Mann-Kendall 

Kendall's Tau -0,003807546 

P-Valor 0,955539882 

Tamanho da Amostra 107 

Hipótese Nula Não há tendência 

Significância Estatística Não há 
Fonte: Elaborada pelo autor, 2020 

 

 

Figura 10- Gráfico do Teste de Mann-Kendaal para a atividade solar 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2020 

 

Como podemos ver através dos resultados encontrados, os dados da série histórica 

referente a atividade solar no periodo de 1913 a 2019 não apresentaram tendência, com um 

valor muito discreto de diminuição das manchas (Kendall's Tau = -0,003807546 ) sem 

significância estatistica uma vez que o P-Valor (0,955539882) ficou muito acima de 0,05. 

Portanto, fica evidente que a série histórica de Atividade Solar não apresentou tendência.  

Com relação a intensidade do número de manchas solares obtivemos os seguintes 

resultados que podem ser vistos na figura 13: 16 anos com intensidade muito fraca e 16 anos 

com intensidade muito forte o que corresponde a 15% cada,  21 anos fraca e 21 anos forte  

(19,6%) e 33 anos normais (30,8%). 

 

Figura 11-Gráfico da distribuição (%) de anos com Atividade Solar dentro e fora do Normal 
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Fonte: Elaborado pelo autor, 2020 

 

 

Em relação a intensidade do número de manchas solares obtivemos os seguintes 

resultados que podem ser vistos na figura 14: 49 anos com intensidade fraca o que 

corresponde a 45% da serie histórica, 5 anos tendente a fraca (5%), 14 anos habituais (13%),  

6 anos tendente a forte(5%) e 35 anos de forte atividade (32%). 

 

Figura 12-Gráfico da distribuição (%) de anos com Atividade Solar dentro e fora do habitual 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2020 

 

 

A figura 14 mostra o histograma da atividade solar, evidenciando uma curva 

assimétrica , que por sua vez responde a um tempo de retorno das manchas solares quase 

que de forma uniforme crescente (tempo de retorno menor para menor atividade solar e vice 
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versa), com Tempo de retorno de 3,7 anos para 876|---10617,2 – manchas e 53,5 anos para 

88546,8|---98288 número de manchas (tabela 7). 

 

Figura 13-  Histograma da atividade solar 1913 a 2019 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2020 

 

 

  

Tabela 7- Tempo de Retorno da atividade solar 

 

Tempo de Retorno 

 (anos) 

 

Número de 

Manchas Solares 

 

3,7 876|---10617,2 

7,1 10617,2|--- 203358,4 

8,2 20358,4--- 30099,6 

8,9 30099,6|---39840,8 

9,7 39840,8|--- 49582 

13,4 49582|---59323,2 

21,4 59323,2|---69064,4 

11,9 69064,4|---78805,6 

35,7 78805,6|---88546,8 

53,5 88546,8|---98288 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2020. 

 

 

Assim sendo, vimos que há um predomínio de atividades solares (n de manchas) 

tendente a fraca em 45% e com maior possibilidade de recorrência. 
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6.3. CORRELAÇÃO PRECIPITAÇÃO X ATIVIDADE SOLAR 

 

 

Por meio de teste de normalidade de Shapiro-Wilk, verificamos que a série histórica 

de precipitação, obedecia aos padrões de normalidade, já que obtivemos           no 

valor de 0,06, porém na série que corresponde ao número de manchas solares verificamos 

que a mesma não apresentava uma distribuição normal, uma vez que foi encontrado o  

        igual a 1,45x    , por isso foi preciso normalizar a série das manchas solares, 

utilizando a metodologia proposta por Curtiss (1940). 

Após a normalização, foi realizada a correlação estatística de Pearson de acordo com 

cada ciclo solar x período de chuva, e posteriormente foi feita a mesma correlação na série 

histórica completa. 

Para o ciclo solar 15 que vai de 1913 a 1923 a correlação foi de -0,23. Para o ciclo 

solar 16 que compreende dos anos de 1923 a 1933 foi obtido o resultado de 0,07, para o 

ciclo 17 que vai do ano 1933 a 1944 a correlação foi igual a -0,2. Esses valores indicam 

fraca correlação entre a atividade solar e as chuvas na RGIC para o período de 1913 à 1944. 

Já no ciclo 18 que se inicia no ano de 1944 até 1954 a correlação foi moderada, com valor 

de 0,6.  

Durante o ciclo 19 que teve início no ano de 1954 e foi até o ano de 1964 a 

correlação obtida foi de -0,38. No ciclo de 20 que compreende os anos de 1964 a 1976, a 

correlação foi de -0,42, durante o ciclo solar 21 que ocorreu entre 1976 a 1986 a correlação 

se mostrou com valores de -0,7. Em relação ao ciclo 22 que iniciou no ano de 1986 e durou 

até o ano de 1996, foi encontrada uma correlação de -0,3. Esses resultados mostraram que 

do ciclo solar 19 ao 22, houve correlação moderada a forte com sinal (-) entre os ciclos 

solares e as chuvas. 

Durante o ciclo 23 que teve sua duração entre os anos de 1996 a 2008 a correlação 

foi de -0,26, no ciclo 24 que permaneceu entre 2008 a 2018 teve uma correlação igual a -0,6. 

Por fim a correlação de toda a série histórica foi igual a -0,2, indicando fraca 

correlação entre as manchas solares e a precipitação em Caicó. Porém, nos ciclos solares 18, 

19, 20 e 21 a correlação obtida foi moderada, sendo o valor máximo de correlação obtida no 

ciclo 21 (1976 a 1986), com valor de 0,7 (entre moderado/forte) (figura 15).  
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Figura 14- Ciclos solares x Precipitação (1913-2019) 

 

 
 

Fonte: Elaborada pelo Autor, 2020. 

 

É importante destacar que no ciclo 21 tivemos os mínimos solares de 1976, 1985 e 

1986, e fortes eventos de La Nina como o de 1985, onde a precipitação em Caicó foi de 

1560,5, em Flôrania de 943,1 e em Cruzeta de 1199,7 milímetros anuais, mas durante o 

período de 1977 a 1984, ocorreu um período de forte atividade solar e baixa precipitação 

(figura 16). 

 

 

Figura 15- Comportamento das manchas solares e precipitação do ciclo 21, expondo uma 

correlação inversa com resultado -0,7 (moderada a forte). 
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Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 

 

Encontrado o resultado de r -0,2 e para test t valor 0,05 entre a atividade solar e 

precipitação para a serie histórica (1913-2019), partimos para uma segunda etapa de análise, 

desta vez para verificar possível correlação entre ciclos solares, teleconexões (ENOS e 

GRADM) e as chuvas na RGIC. 

 

6.4 CICLOS SOLARES, TELECONEXÕES E AS CHUVAS NA RGIC  

 

Uma vez que diversas pesquisas científicas têm detectado correlações de 

teleconexões como os fenômenos El Nino e La Nina (ENOS) e o Dipolo do Atlântico 

(GRADM) com as chuvas no semiárido brasileiro, decidimos quantificar e qualificar a 

ocorrência desses fenômenos com os valores de precipitação na Região Geográfica 

Intermediária de Caicó (RGIC), dentro de cada ciclo solar. 

Júnior e Sant‟anna Neto, (2015), trazem na sua pesquisa constatações de diversos 

estudos realizados onde o ENOS é o principal modulador da variabilidade interanual e a 

Oscilação Decadal do Pacífico – ODP, tem sido considerada como um importante modo de 

variabilidade de baixa e baixíssima frequência em escalas decadal e multidecadal. Segundo 

Silva e Galvício (2011) durante a ocorrência da fase positiva da ODP, há a tendência de 

maior número de episódios de El Niño e mais intensos e menores número de La Niña, e 

também menos intensas. Já durante a fase negativa da ODP, há maior ocorrência de 

episódios de La Niña, que tendem a ser mais intensos, e menor frequência de El Niños, os 

quais tendem a ser curtos e rápidos (Andreoli e Kayano, 2005; Silva e Galvício, 2011). 

Assim, a fase negativa da ODP e eventos de La Nina são favoráveis às chuvas no Nordeste 

do Brasil. 

Foi feita a quantificação dos fenomênos estudados que apareceram em cada ciclo solar, 

pórem os dados do GRADM só foram encontrados a partir de 1950, por isso que os dados 

do GRADM contidos na tabela só aparecem após o ano de 1950. 

 

Tabela 8- Teleconexões contidas em Cada Ciclo Solar 

  

N° de 

Ocorrênci

as de El 

Niños 

N° de 

Ocorrência

s de La 

Niñas 

Média 

Preciítação(m

m) 

Média de 

Manchas 

Solares 

N° de 

Ocorrênci

as da Fase 

Positiva do 

GRADM 

N° de 

Ocorrênci

as da Fase 

Negativa 

do 

GRADM 
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Ciclo 15(1913-

1923) 6 2 566,8 24.766,7     

Ciclo 16 

(1923-1933) 3 3 607,1 23.007     

Ciclo 17(1933-

1944) 3 6 584,79 31.169,25     

Ciclo 18(1944-

1954) 3 3 635,9 36.953,9 3 1 

Ciclo 19(1954-

1964) 5 3 694 45.202,2 4 2 

Ciclo 20 

(1964-1976) 6 7 890,4 28.666,2 2 7 

Ciclo 21 

(1976-1986) 7 2 786 39,038,2 4 2 

Ciclo 22(1986-

1996) 8 2 671,7 35.471,4 1 6 

Ciclo 23(1996-

2008) 8 5 602 28.789 4 2 

Ciclo 24( 

2008-2019) 5 5 706,9 16.691,2 3 5 

Fonte: Elaborada pelo Autor 

 

Verificamos nesta tabela que a maior quantidade de El Niños aconteceram durante os 

ciclos solares 22 e 23, onde cada qual teve um total de 8 eventos de El Niño, bem como o 

ciclo 20 que teve um total de 7 eventos, podemos então considerar que a partir do ciclo 19 

tivemos um aumento de ocorrência de El Niños, pois no ciclo 18 ocorreram apenas 3 El 

niños e a partir do ciclo 19 o número de El Niño seguiu uma tendência de aumento, até que 

no ciclo 24, houve uma diminuição. 

No entanto no Ciclo 24 tivemos a ocorrência de um El Niño, quando a National 

Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) previu um forte evento ENSO que 

ocorreria durante o inverno de 2015-2016. Tal evento foi chamado “Godzilla El Niño” e 

previa-se que o evento fosse semelhante aos ocorridos durante 1982/1983 e 1997/98 

(SCHIERMEIER, 2015). 

Em relação a ocorrência de La Niñas, verificamos que o fenômeno não seguiu a 

mesma tendência de aumento como o El Niño, já que o ciclo onde ocorreram mais La Niñas 

foi durante o ciclo 20, onde o total de La Niñas chegou a 7 e durante o ciclo 17 onde o 

número de La Niñas foi de 6. Portanto o estudo não apresentou um padrão claro de 

tendência na ocorrência de La Niña. 

Quanto à ocorrência de fases do GRADM, percebemos que durante os ciclos 19, 21 e 

23, aconteceram mais fases positivas, ambos com a ocorrência de 4 fases cada, o mesmo se 
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repetiu para a fase negativa, onde esses mesmos ciclos apresentaram cada qual a ocorrência 

de 2 fases negativas. 

Quando realizada a correlação de Pearson, entre ciclos solares e as teleconexoes em 

questão (ENOS e GRADM), os resultados apresentaram uma baixa correlação e sem 

significância. Nesse sentido, realizou-se uma análise posterior, incluindo somente os 

fenomenos ENOS e GRADM e sua relação com as chuvas na RGIC, como apresentado no 

tópico 6.5. 

 

6.5 TELECONEXÕES (ENOS e GRADM) E AS CHUVAS NA RGIC 

 

             Com o intuito de aprofundarmos mais sobre os fenômenos ENOS e GRADM e a sua 

relação com as chuvas na RGIC, resolvemos quantificar apenas os anos em que temos os 

dados do GRADM, que compõem o período de 1950 a 2019, e separamos as tabelas de 

acordo com a classificação dos anos em classes de precipitação (ordem quantílica). As cores 

azuis (e similares) representam maiores valores de precipitação, eventos La Nina e GRADM 

negativo. Já as cores vermelhas (e similares) representam menores valores de precipitação, 

eventos El nino, GRADM positivo. 

 

Tabela 9- Teleconexões nos anos muito chuvosos 

 

Anos Muito 

Chuvosos 

Precipitação 

(mm) ENOS GRADM(fase) 

1961 1052,2 Neutro Positiva 

1963 1148,4 El Niño Moderado   

1964 1351,5 El Niño Moderado   

1972 979,7 El Niño Forte Negativa 

1974 1560,5 La Niña Forte Negativa 

1975 1162,6 La Niña Forte Negativa 

1977 1144 El Niño Fraco   

1985 1558,3 La Niña Moderada   

1986 1142,2 El Niño Moderado Negativa 

1989 964,5 La Niña Forte Negativa 

2002 991,2 El Niño Moderado Negativa 
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2009 1215,7 El Niño Moderado Negativa 

                      Fonte: Elaborado pelo autor 

 

            A tabela em questão traz os anos considerados muito chuvosos, pela metodologia dos 

quantis, e vemos que durante os anos em que a precipitação se mostrou elevada, percebemos 

que o GRADM em sua maioria se manteve no status negativa e somente em um ano ficou na 

fase positiva, ficando o GRADM negativo em quase todos os anos mais chuvosos da série 

de 1950 a 2019 (tabela 09). Quanto ao ENOS, o comportamento foi aleatório. 

 

Tabela 10- Teleconexões nos anos chuvosos 

 

Anos Chuvosos 

Precipitação 

(mm) ENOS 

GRADM 

(fase) 

1950 765 La Niña Forte Negativa 

1960 794,8 Neutro   

1965 851,4 El Niño Forte Negativa 

1967 792,6 La Niña Fraca   

1968 832,2 La Niña Fraca   

1971 964,1 

La Niña 

Moderada Negativa 

1978 838,1 El Niño Fraco Positiva 

1984 954,6 La Niña Fraca Negativa 

1994 847,2 

El Niño 

Moderado Negativa 

1996 846,6 

La Niña 

Moderada   

2004 797,7 El Niño Fraco Positiva 

2006 760,8 El Niño Fraco   

2008 875,2 La Niña Forte  Negativa 

2011 958,8 La Niña Forte   

2018 799,2 

La Niña 

Moderada Negativa 

                      Fonte: Elaborada pelo Autor 
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             Quanto aos anos chuvosos, quando falamos de fases do GRADM, percebemos que 

em 7 ocasiões a fase ficou negativa e em apenas uma vez ficou positiva. Portanto esse 

período chuvoso pode ser explicado por esse comportamento do GRADM. Também foi 

observada a maior frequencia de eventos La Ninã, associadas ao quartil chuvoso (tabela 10). 

 

Tabela 11- Teleconexões nos anos normais 

 

Anos 

Normais 

Precipitação 

(mm) ENOS 

Dipolo 

(fase) 

1991 587,2 El Niño Forte   

1995 589,8 

El Niño 

Moderado Negativa 

2003 589,8 

El Niño 

Moderado   

2013 597,6 Neutro   

2017 614,1 La Niña Fraca Negativa 

1976 617,3 

La Niña 

Moderada Positiva 

1959 627,5 El Niño Fraco Negativa 

1987 629,1 El Niño Forte Negativa 

1982 648,3 El Niño Forte Positiva 

1973 648,8 

La Niña 

Moderada Negativa 

1957 652,8 El Niño Forte Negativa 

2000 657,1 

La Niña 

Moderada   

1966 663,9 

El Niño 

Moderado   

2014 671,2 El Niño Fraco   

1969 695,4 El Niño Fraco   

2016 698,7 El Niño Forte Negativa 
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1988 700 El Niño Forte   

2010 700,6 

El Niño 

Moderado Positiva 

1952 722,9 El Niño Fraco   

2019 751,9 Neutro   

                      Fonte: Elaborado pelo autor 

 

              Na tabela que corresponde aos anos considerados normais (tabela 11), observamos 

as fases do GRADM, notamos que há predomínio da fase negativa, onde temos 7 fases 

negativas e 3 fases positivas. Houve predomínio do fenômeno El Nino em detrimento da La 

Niña ou de períodos de neutralidade. Foram 6 Ninõs fortes, 4 moderados e 4 fracos no 

período. 

  

Tabela 12- Teleconexões nos anos considerados secos 

 

Anos 

Secos 

Precipitação 

(mm) ENOS 

Dipolo 

(fase) 

1954 409,7 La Niña Fraca Positiva 

1955 488,9 La Niña Moderada   

1956 531,3 La Niña Moderada Positiva 

1962 407,7 Neutro   

1970 455,1 El Niño Moderado Positiva 

1979 500,6 El Niño Fraco   

1980 423 El Niño Moderado   

1981 519,9 Neutro Positiva 

1990 441,8 Neutro Positiva 

1992 486,1 El Niño Forte   

1997 399,9 El Niño Forte Positiva 

2005 504,8 El Niño Fraco   

2007 548,4 El Niño Fraco Positiva 

2015 399,6 El Niño Forte Positiva 

                             Fonte: Elaborado pelo autor 
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              Na tabela 12, que consideramos como os anos secos, com relação as fases do 

GRADM observamos o grande predomínio da fase positiva que apareceu em 8 dos 14 anos 

considerados como secos. Também observou-se o predomínio de eventos El Niño, sejam 

eles fracos, moderados ou fortes.  

 

Tabela 13- Teleconexões nos anos considerados muito secos 

  

Anos Muito 

Secos 

Precipitação 

(mm) ENOS 

Dipolo 

(fase) 

1951 250,9 

El Niño 

Moderado Positiva 

1953 243,5 El Niño Fraco Positiva 

1958 170,2 

El Niño 

Moderado Positiva 

1983 300,1 El Niño Forte   

1993 153,9 El Niño Fraco Negativa 

1998 174,6 El Niño Forte Positiva 

1999 308,7 La Niña Fraca   

2001 371,8 La Niña Fraca Negativa 

2012 200,2 

La Niña 

Moderada Positiva 

                             Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

            Nessa tabela que correspondem aos anos muito secos, com relaçao ao GRADM, 

percebemos que houve predomínio da fase positiva, aparecendo 5 vezes contra o 

aparecimento de 2 vezes da fase negativa. Podemos perceber também que ocorreram 6 el 

ninos e 3 la ninas. 

             Por fim, utilizando a técnica da porcentagem, contabilizamos qual a porcentagem do 

aparecimento de teleconexões em cada período (chuvoso, normal e seco). Obtivemos que no 

período “chuvoso e muito chuvoso”, a fase negativa do GRADM apareceu em 52% dos 

casos, seguida da fase neutra com 37% e da fase positiva com apenas 11%. Tivemos ainda 

48% da ocorrência do La Niña, 44% de El Niño e 7% com o Pacífico na condição Neutra. 

            Já nos “anos normais”, percebemos que em 50% dos casos predominou a fase 
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considerada neutra da GRADM, seguida pela fase negativa com 35% dos casos e fase 

positiva com 15%. A La Ninã ocorreu em 20% dos anos, o El Niño em 70% e o Pacífico 

ficou na condição Neutra em 10% dos anos observados. 

           Quando observamos os “anos secos e muito secos” temos a seguinte distribuição, a 

fase positiva da GRADM predomina com 57% dos anos, seguida pela fase neutra com 35% 

e por fim a fase negativa com apenas 9%. Verificamos que a La Niña teve ocorrência em 

26% dos anos, o El Niño em 61% e a neutralidade do Pacífico foi constatada em 13% dos 

anos em questão. 

Os resultados da correlação de Pearson para GRADM x Chuva na RGIC foi de 0,47 

com nível de confiança de 99%, o que indica uma correlação moderada com elevada 

significância, validando os resultados expostos em tabelas (9-13) bem como as porcentagens 

explicitadas para os mesmos mesmos  

Os resultados da correlação de Pearson para ENOS x Chuva na RGIC foi de 0,28  

com nível de confiança de 99%, indicando fraca correlação entre El ninos e La ninas e as 

chuvas na RGIC para o período em questão.  

 

 

7.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

            Através desta pesquisa, foi possível encontrar resultados importantes referentes ao 

comportamento das chuvas na Região Geográfica Intermediária de Caicó (RGIC), em 

termos quantitativos, qualitativos e sua relação com as teleconexões ENOS e GRADM, bem 

como importantes dados referentes a forçante extra-terrestre proveniente da atividade solar, 

através dos seus ciclos associados ao número de manchas solares. 

            Primeiramente, foi realizada a correlação de Pearson afim de verificar a correlação 

entre a precipitação dos municípios de Caicó, Cruzeta e Florânia, e o resultado encontrado 

foi de 0,88 nessa correlação verificamos um nível de confiança estátistica para 99% 

indicando assim uma forte correlação na RGIC. 

            O teste de Mann Kendall mostrou haver uma tendência positiva para a variável 

precipitação, porém sem significância estatística. Já para as manchas solares, os dados da 

série histórica para o periodo de 1913 a 2019 não apresentaram tendência. 

            A correlação entre a precipitação e as manchas solares de toda a série histórica foi 

igual a -0,2, indicando fraca correlação, no entanto após  realizações de testes estatísticos, 
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foi verificada que apesar de apresentar um valor r baixo, foi rejeitada a hipotese nula, 

comprovando assim uma signficância estatística (0,05), corroborando com os estudos de 

Hair, et al. (2009). 

  Já nos ciclos solares 18, 19, 20 e 21 a correlação obtida foi moderada, sendo o valor 

máximo de correlação registrado no ciclo 21 (1976 a 1986), com valor de 0,7 (entre 

moderado/forte), onde ocorreram períodos de chuvas classificadas como muito fortes 

durante a mínima solar e um período com chuvas abaixo da média no máximo do ciclo. 

            Este trabalho verificou que somente a variável relacionada à atividade solar, 

representada pelo total anual de manchas solares, não é suficiente para explicar o 

comportamento da precipitação na área estudada, assim trouxemos para a análise dados de 

Teleconexões ENOS e GRADM.  

As chuvas, quando associadas as teleconexões ENOS e o GRADM, merecem 

atenção, uma vez que nos períodos “chuvoso e muito chuvoso”, a fase negativa do GRADM 

apareceu em 52% dos casos, e a da ocorrência do La Niña em 48% do período e nos 

períodos “seco e muito seco” a fase positiva da GRADM predominou com 57% dos anos e o 

El Niño teve predomínio em 61% dos anos. Os resultados da correlação de Pearson para 

GRADM x Chuva na RGIC foi de 0,47 e para ENOS x Chuva na RGIC foi de 0,28, com 

nível de confiança de 99% para ambos. 

 Assim sendo, o Dipolo do Atlântico quando comparado com os valores anuais de 

chuva na RGIC, apresentou maior correlação com estas do que os fenômenos El Nino e La 

Nina e as manchas solares. Porém não podemos continuar deixando as variáveis extra-

terrestres de fora dos estudos climáticos, uma vez que este trabalho trouxe luz para a 

compreensão da complexidade de fatores responsáveis pela alta variabilidade da 

precipitação na área de estudo (RGIC). Fica como sugestão a aplicação dessa análise de 

correlação em outras áreas do semiárido brasileiro e também em outras regiões do Brasil, 

uma vez que é sabido que as precipitações afetam de maneira direta a superfície terrestre 

interferindo, consequentemente, na sociedade e as suas atividades.  

Estudos de Svensmark (2000) indicaram que a cobertura de nuvens da Terra sofre  

modulações em fase com o fluxo de raios cósmicos, estes regidos por ciclos solares. 

Assumindo que há uma relação causal entre os dois, assim sendo se a relação for real, o 

estado da Heliosfera afeta o clima da Terra. Por isso sugere-se também a inserção de valores 

de nebulosidade em trabalhos vindouros, para que assim correlacione-se com a atividade 

solar, afim de se obter valores e conceitos mais robustos sobre o tema em questão.  
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