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RESUMO 

Compreender mudanças climáticas é um assunto de extrema importância e tem 

estimulado inúmeras pesquisas. No sec. XX, grande parte do aumento observado na 

temperatura da superfície global sobre os últimos anos ocorreu a partir da década  de 1940, e 

modelos climáticos sugerem sua intensificação  depois de 1980 atribuindo-se, em geral, tal 

aquecimento principalmente a  causas relacionadas  a variabilidade solar, mudanças na 

atmosfera, conteúdo de gás de efeito estufa ou enxofre devido à ação natural ou antrópica, ou 

variabilidade interna do sistema oceano-atmosfera, sendo que, principalmente após os 

relatórios de organismos como o IPCC, a ênfase em atribuir o aquecimento as ações 

antrópicas tem aumentado significativamente. No presente trabalho se discute o 

comportamento da temperatura na superfície bem como o comportamento troposférico de 

parâmetros atmosféricos tais como, perfil de temperatura, umidade, precipitação, pressão e 

ventos, medidos através de coletas diárias de estação meteorológica do Centro de 

Lançamentos de Foguetes da Barreira do Inferno (CLBI) no período de 1976 a 2008, portanto 

durante trinta e três anos, o que corresponde aos ciclos solares, o 21 (1976 à 1986), 22 (1986 à 

1996) e 23 (1996 à 2008) que apresentaram os máximos e mínimos solares nos anos 1979 e 

1985; 1990 e 1995; 2001 e 2005 respectivamente. Foram feitas correlações entre atividade 

solar, medida principalmente pelo número de manchas solares, e os paramentos atmosféricos 

já citados, mas principalmente com a temperatura da superfície. No decorrer dos estudos as 

análises comparativas entre a atividade solar e os parâmetros climáticos citados, 

possibilitaram verificar efeitos de longos períodos sobre o clima.  Esses resultados permitirão 

relacionar possíveis eventos de interação entre os sistemas termosfera-estratosfera-troposfera, 

eventos esses bem raros na literatura. Dos três ciclos estudados os dois primeiros, foram 

parecidos em intensidade (número de manchas solares), e muito mais intensos que o ciclo 23, 

no entanto as maiores temperaturas foram observadas durante o 23 e as menores no ciclo 22. 

Por outro lado, quando se observa a atividade solar verifica-se que o ano 2000 foi 

particularmente ativo, com grandes tempestades magnéticas, e para esse período todos os 

campos de temperatura, ventos, pressão e umidade apresentam comportamentos anômalos se 

comparados com anos anteriores e subsequentes merecendo assim investigações posteriores 

visto mecanismo responsável por esta correlação ainda não é conhecido.  

Palavras chaves: Ciclo Solar; perfil de temperatura; troposfera. 
 

 



ABSTRACT 
 

Understanding climate change is a matter of great importance and has stimulated much 

research. In sec. XX, much of the observed increase in global surface temperature over the 

last few years occurred from the 1940s, and climate models suggest its intensification after 

1980 assigning generally such heat mainly causes related to solar variability, changes in the 

atmosphere, greenhouse gas content or sulfur due to natural or human action, or internal 

variability of the ocean-atmosphere system, and, especially after the bodies of reports such as 

the IPCC, the emphasis in assigning heating human actions It has increased significantly .In 

this work discusses the temperature behavior on the surface and tropospheric behavior of 

atmospheric parameters such as temperature profile, humidity, precipitation, pressure and 

winds, measured through daily collections Weather Station Launch Center Rockets of the 

Barreira do Inferno (CLBI) in the period 1976 to 2008, so for thirty tree years, which 

corresponds to solar cycles, 21 (1977 to 1986) , 22 (1986 to 1996) and 23 ( 1996 to 2008) 

presented the maximum and solar minimum in the years 1979 and 1985; 1990 and 1995; 2001 

and 2005 respectively. . The correlation between solar activity mainly measured by the 

number of sunspots and atmospheric vestments already mentioned, but mainly with the 

surface temperature. During the studies comparative analyzes between solar activity and 

climate parameters cited made it possible to check the effects of long periods on climate. 

These results will relate possible events of interaction between the thermosphere troposphere-

stratosphere-systems, these events very rare in the literature. Of the three studied the first two 

cycles were similar in intensity (number of sunspots), and more intense than the 23 cycle, 

however higher temperatures were observed during the 23 and smaller in cycle 22. On the 

other hand, when observed solar activity it turns out that the year 2000 was particularly active, 

with large magnetic storms, and this time all temperature fields, winds, pressure and humidity 

present anomalous behavior compared with previous and subsequent years they warrant 

further investigation Wear mechanism responsible for this relationship is not yet known. 

 
Key words: Solar Cycle; temperature profile; troposphere. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O processo de urbanização ocorrido nas últimas décadas tem demonstrado uma relação 

que se referência, principalmente, com a temperatura máxima das estações mais quentes do 

ano. Este efeito também está associado ao grande número de construções que altera o 

ambiente natural, modificando os padrões de uso e impermeabilização do solo, além de 

influenciar o movimento do ar e potencializar o fluxo de gases lançados na atmosfera. O 

estudo das mudanças climáticas, desperta um grande interesse, entre outras razões, por 

potencialmente causarem enormes perdas e transtornos econômicos à sociedade.  (SANTOS, 

2006). 

Os efeitos causados pelos transtornos das mudanças climáticas podem ter diversas 

causas e entre elas as mudanças regionais que podem intensificar ou mesmo criar 

microclimas.  A pressão das grandes metrópoles, bem como as práticas agrícolas, em grandes 

escalas, podem gerar ilhas de calor que podem causar modificações no clima de uma 

determinada região (AYOADE, 2006; MARANDOLA JR., E. E HOGAN, D.J., 2005). 

Eventos como esses podem ser gerados pelas modificações sofridas pelo ambiente natural, 

principalmente na vegetação natural que vem sendo substituída, em nossa região, por 

indústrias de cerâmica, pastagens e plantações. De alguma forma, isto contribui para alterar o 

cenário térmico que leva a um desconforto e salubridade das populações (MARANDOLA 

JR., E. E HOGAN, D.J., 2005; PIMENTEL, 2007; XAVIER, A.L., et al., 2009; K. 

BRAGANZA et al., 2003). 

O crescimento e urbanização de muitas cidades no último século parecem apresentar 

uma relação com o aumento nas temperaturas das cidades da região sudeste e nordeste do 

Brasil (MARENGO and CAMARGO, 2008). Outro fator que pode estar associado a esse 

acréscimo de temperaturas é o aquecimento do Atlântico Sul e as anomalias do Atlântico 

(VENEGAS et al., 1998; WANNER et al., 2001). 

As modificações nas temperaturas são condicionadas por variações temporais e 

espaciais da temperatura que, por sua vez, são determinadas pelo balanço de energia na 

superfície, ou seja, todos os fatores que afetam o balanço de energia na superfície também 

influenciam a temperatura do ar (PEREIRA et al., 2002; MENDONÇA, E. A.  & DANTAS, 

R.T., 2010). 

As oscilações na temperatura são determinadas pela forma de resposta da atmosfera 

que não é estática, ao contrário, está sempre em constante agitação. As características 

atmosféricas mudam de acordo com a região e tempo. Isso é facilmente visualizado em 
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escalas de tempo que variam desde os microssegundos até milhares de anos. As mudanças 

dentro da atmosfera podem ser internamente induzidas dentro do sistema Terra-Atmosfera ou 

externamente induzidas por fatores externos à atmosfera terrestre (GUEDES, 2003; RIGOZO 

et al., 2008). 

Os estudos relacionados com o clima e mudanças de temperatura de regiões do planeta 

são desenvolvidos e acompanhados de forma atenta pelo homem. Esses estudos têm suas 

bases de infomação nas pesquisas, coletas de dados e análises de materiais existentes no meio 

ambiente fornecendo informações que permitem estabelecer perfis das alterações que ocorrem 

através do tempo, sejam por efeitos da própria natureza ou pela ação do homem, 

influenciando diretamente na vida dos habitantes (MEDEIROS, 2010; BIUDES et al., 2014). 

A sociedade e suas instituições de pesquisas têm buscado novas formas de gestão do 

território em que toda ação de planejamento, ordenação ou monitoramento do espaço deve 

incluir a análise dos diferentes componentes do ambiente, incluindo o meio físico-biótico, a 

ocupação humana, e seu inter-relacionamento (MEDEIROS, 2010; BIUDES et al., 2014). 

Essa realidade faz com que o sensoriamento remoto\geoprocessamento e meteorologia sejam 

ferramentas de grande utilidade, permitindo em curto intervalo de tempo a obtenção de uma 

grande quantidade de informações a respeito do meio ambiente e de atividades antrópicas 

(SANTOS et al., 1981; ZAMPIERI et al., 2000). 

A coleta de dados climatológicos para compreensão de mudanças locais é fundamental 

para o planejamento e desenho de ações pontuais. A Estação Meteorológica do Centro de 

Lançamento da Barreira do Inferno (CLBI) existente a cinquenta anos, possuindo um acervo 

de dados continuos coletados diariamente e registrando informações de temperatura, umidade, 

pressão atmosférica, velocidade e direção do vento, precipitação e radiação solar. Além disso, 

lança balões de sondagens diarios duas vezes por dia que são importantes para a confecção do 

cénario climático do município de Natal-RN. 

A realização de análises repetidas de campos meteorológicos permite determinar e 

estudar a regularidade geral, as oscilações e alterações do clima o que fornecerá dados para 

criação de bancos de dados que podem auxiliar na elaboração de recomendações prognósticas 

em estudos das variações do clima (FIRPO et al., 2012). 

A construção de bancos de dados e o prognóstico das variações climáticas nos exige 

caracterizar as condições atmosféricas, os fenômenos originários em grande escala, bem como 

os efeitos em pequena escala.  Esses pontos são interessantes, pois pesquisas nessa área são 

feitas em um período de tempo relativamente curto, as condições atmosféricas permitirão 
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definir as normais climatológicas provisórias das cidades, representando as condições médias 

da atmosfera.  As normais climatológicas provisórias são os resultados do cálculo das normais 

com séries de dez anos, isto é, uma década para representar períodos com ausência ou falhas 

de dados, portanto sendo chamadas estas médias de normais climatológicas provisórias 

(TRINDADE et al., 2009; REBOITA et al., 2006). 

As análises e a forma como devem ser avaliadas as informações das observações do 

tempo atmosférico em um período específico serão definidos pelas Normais Climatológicas.  

Essas servem de indicativos do clima de um determinado lugar, isto é, são médias de períodos 

de trinta anos de dados meteorológicos, conforme estabelecido pela Organização 

Meteorológica Mundial. Contudo, em alguns momentos os estudos realizados com as 

informações de estações que não possuem dados acima de trinta anos, faz com que seja 

utilizado com base nas normas climatológicas provisórias, ou seja, um período de dez anos 

(KRUSCHE, SARAIVA e REBOITA, 2002; TRINDADE et al., 2009; REBOITA et al., 

2006). 

Este trabalho é formado por 12 tópicos. No tópico 2 é apresentada a fundamentação 

teórica, enfocando o clima troposférico e o clima espacial, os fatores climáticos globais, 

elementos climáticos. No tópico 3 é apresentado o que caracteriza e constitui o clima espacial. 

O tópico 4 descreve o que é atividade solar e sua influência no planeta. No tópico 5 é 

realizada a definição e caracterização de radiação cósmica. No sexto tópico é tratado o ciclo 

solar e influência do clima nordestino. O tópico 7 trata-se da justificativa do trabalho. No 

tópico 8 são apresentados os objetivos gerais e específicos da pesquisa realizada. O tópico 9 é 

a hipótese da pesquisa. No tópico 10 é feita uma descrição dos materiais utilizados e a 

metodologia utilizada para alcançar os objetivos propostos. O tópico 11 apresenta as análises 

realizadas e as considerações sobre os resultados obtidos. O tópico 12 traz as considerações 

finais do trabalho e, como último, o tópico 13 apresenta as conclusões da pesquisa realizada. 

 

2 O CLIMA TROPOSFÉRICO E O CLIMA ESPACIAL 

 

A compreensão dos fatores e elementos que caracterizam o clima pode ser 

determinada pelos fatores climáticos, que se dividem em globais e locais, e os elementos 

climáticos que configuram o clima de cada região. Cada elemento possui a função de 

determina ou origina o clima (BOWLER et al.; 2010; CUNHA et al., 2007). 
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2.1 FATORES CLIMÁTICOS GLOBAIS 

 

2.1.1 Radiação Solar 

O Sol é a principal fonte de energia disponível aos processos naturais ocorrentes na 

Terra. A produção de energia pelo Sol é um fator considerado praticamente constante na 

escala de tempo terrestre, entretanto a energia que alcança a superfície varia sazonalmente, 

permitindo assim que um mesmo local receba durante o ano quantidades diferente de energia 

solar (SOUZA et al., 2004; KARAKOTI et al., 2011). 

A radiação solar é um dos principais elementos meteorológicos que interfere na 

climatologia e é fonte primária de energia para a maioria dos processos terrestres, desde a 

fotossíntese, responsável pela produção vegetal e manutenção da vida na presente forma, até a 

circulação geral da atmosfera e oceanos. 

Esse elemento meteorológico é responsável por aproximadamente 51% da radiação 

incidente no topo da atmosfera que chega à superfície da Terra.  Essa radiação global é 

dividida em uma parcela que interage com a atmosfera, decorrente do processo de difusão 

(espalhamento), e pode ser dividida em radiação solar difusa que é uma parcela que não 

interage, alcançando diretamente a superfície do solo, é chamada de radiação solar direta. A 

soma dessas componentes é chamada de radiação solar global e elas são responsáveis pela 

radiação que chega à superfície da Terra que é de, aproximadamente, 51% da radiação   

incidente   no   topo   da   atmosfera (SOUZA et al., 2004; KARAKOTI et al., 2011).  

O aquecimento das massas de ar, dos mares e dos solos, é proveniente da ação da 

radiação solar. Esse aquecimento acontece pelo fornecimento de energia transmitido pelo sol 

sob a forma de ondas magnéticas de forma heterogênea devido à diferença de latitude, 

provocando pressões atmosféricas diferenciadas e consequentemente a movimentação das 

massas de ar e de água. À medida que essa radiação penetra na atmosfera terrestre, sua 

intensidade é reduzida e sua distribuição espectral é alterada em função da absorção, reflexão 

e difusão dos raios solares pelos diversos componentes do ar (ROMERO, 2004; ROMERO et 

al., 2005; PICKETT et al., 2001). 

A superfície terrestre recebe apenas parte da radiação emitida pelo sol, à medida que 

atravessa a atmosfera ela é enfraquecida em decorrência dos fenômenos seletivos de reflexão, 

dispersão e absorção (PEARLMUTTER et al., 2008; GIVONI, 2007). 

As interações termosfera-ionosfera bem como as interações mesosfera-ionosfera ou 

mesosfera-troposfera, são fortemente relacionadas às ondas de marés atmosféricas. 
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Recentemente as atenções tem se voltado para as interações troposfera-ionosfera/termosfera, 

que possuem um grande potencial de aplicações na compreensão de fenômenos climáticos 

(FORBES et al., 2006; ZHAO et al., 2012). As interações estão relacionadas de um lado pela 

atividade solar, e de outro, pela dinâmica da própria troposfera, devida sua capacidade de 

propagar ondas mecânicas dos mais diversos comprimentos de onda. Uma fonte 

potencialmente forte de acoplamento entre a troposfera e a ionosfera/termosfera são 

tempestades tropicais, furacões e tufões (BISHOP et al., 2006). Tais eventos são capazes de 

gerar ondas de gravidade as quais podem atingir a alta atmosfera se propagando na ionosfera 

na forma de distúrbios ionosféricos propagantes (TDI´s).  

 

2.2 ELEMENTOS CLIMÁTICOS 

 

2.2.1 Temperatura 

A temperatura do ar é determinada por um complexo balanço energético no qual 

intervêm a energia incidente e o coeficiente de absorção da superfície receptora; a 

condutividade e a capacidade térmica do solo que determina a transmissão do calor por 

condução: e as perdas por evaporação, por convecção e por radiação. 

Um parâmetro que exerce uma grande influência na temperatura é a altitude, pois com 

o aumento da altura, o ar estará menos carregado de partículas sólidas e líquidas, e são 

justamente estas partículas que absorvem as radiações solares e as difundem aumentando a 

temperatura. As diferenças de altitude influenciam as temperaturas máximas (RORIZ; 

BARBUGLI, 2003; FRITZSONS et al., 2008; PEREIRA et al., 2012). 

 

2.2.2 Umidade do ar 

A umidade do ar possui uma importância, pois atua como um agente regulador 

térmico, absorvendo tanto a radiação solar como a radiação terrestre; indica a potencialidade 

da atmosfera para produzir chuva, influência a capacidade de evapotranspiração e 

desenvolvimento vegetal (DORIGHELLO, 2001; CUNHA et al., 2007; JAFFAL et al., 2012). 

 

2.2.3 Precipitações 

A evaporação das águas de superfície leva a formação de nuvens que redistribuem a 

água na forma de chuva ou outras precipitações o que mantém o ciclo hidrológico. Esse ciclo 

é influenciado em função das correntes ascendentes urbanas, florestais e oceânicas 

(LANDSBERG, 1981; DOW AND DEWALLE, 2000). 
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As massas de água possuem grandes diferenças na armazenagem de calor, devido às 

características especificas. Contudo essas massas influenciam fortemente o comportamento 

climático de um lugar (PICKETT et al., 2001; ROMERO et al.; 2005, ROMERO et al., 2004). 

O comportamento diferenciado entre as massas estão associadas há capacidade de 

armazenamento de calor e o calor específico de cada corpo. 

 

´2.2.5 Movimento do ar 

O movimento do ar pode ser originário pela diferença de temperatura entre camadas 

superficiais num sentido global ou local o que origina o movimento horizontal. O movimento 

vertical é gerado e influenciado pela temperatura da troposfera (ROMERO, 2000; 

LANDSBERG, 1981; DOW AND DEWALLE, 2000). 

Como consequência direta das variações de pressão atmosféricas o vento, constitui-se, 

de correntes de convecção na atmosfera que tendem a igualar o aquecimento das zonas 

planetárias influenciando a temperatura de uma determinada região (BRANCO, 2001; 

SILVEIRA et al.; 2006). Os ventos locais estão associados diretamente ao clima e são gerados 

pelos diferenciais térmicos originários pelas características do relevo, terra e água (PICKETT 

et al., 2001; ROMERO et al.; 2005, ROMERO et al., 2004). 

 

3 CLIMA ESPACIAL 

 

Nos últimos anos cresceu de forma significativa estudos relacionados com um tema de 

grande interessa nacional e, principalmente internacional, relacionado com o clima espacial. 

O clima espacial se refere às várias atividades solares, tais como manchas solares e 

explosões solares, e os efeitos que elas podem provocar na Terra, bem como no clima e nas 

mudanças climáticas. De uma forma mais ampla, o clima espacial envolve além de atividades 

solares, bem como a sua influência na Terra, conceitos sobre vento solar, magnetosfera, meio 

interplanetário, plasmosfera, ionosfera, etc. Em suma, todos esses conceitos e regiões 

englobam o sistema Sol – Terra (PEREIRA et al., 2013, SANTOS et al., 2007). 

Os eventos ionosféricos podem causar fortes impactos no clima terrestre e são 

extremamente relacionados com o clima espacial. A atmosfera superior da Terra é ionizada 

por radiações eletromagnética e corpuscular, ambas oriundas do Sol (SIINGH et al.; 2007; 

RYCROFTA et al.; 2000; MEDEIROS et al.; 2010; BIUDES et al.; 2014). No decorrer de 

períodos de distúrbios oriundos do Sol, essas radiações podem ser significativamente 

alteradas, implicando em consequências drásticas na ionosfera terrestre. A compreensão dessa 
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influência está associada ao fato que entre o Sol e a Terra há várias regiões, que se interagem, 

de forma extremamente dinâmica. Essas regiões são: o meio interplanetário, a magnetosfera 

terrestre, a atmosfera neutra da Terra e a ionosfera terrestre (SIINGH et al.; 2007; 

RYCROFTA et al.; 2000). 

 

3.1 SOL 

O Sol é um corpo gasoso e não tem superfície como a Terra, pois a sua densidade solar 

diminui drasticamente à medida que se afasta do seu centro. De forma geral é possível definir 

que esse astro é constituído pelas seguintes partes: interior solar, a superfície visível ou 

fotosfera, a cromosfera ou atmosfera solar mais baixa, e a corona ou atmosfera solar externa.  

Essas camadas emanam uma radiação que é responsável pela ionização na ionosfera 

(MATSUOKA et al.; 2006; MATSUOKA et al.; 2009). A radiação mais intensa é originada 

da fotosfera e a menos intensa têm sua origem cromosfera (OLIVEIRA FILHO e SARAIVA, 

2000; COSTA JR et al., 2011). As fontes de energia são campos magnéticos variáveis 

formados na fotosfera e transportados para a cromosfera e coroa por correntes elétricas, 

deixando parte de sua energia na cromosfera e coroa (OLIVEIRA FILHO E SARAIVA, 

2000; COSTA JR et al., 2011).  Além da radiação eletromagnética, um fluxo contínuo de 

partículas eletricamente carregadas é liberado formando o vento solar (KIRCHHOFF, 1991; 

SCHUNK e NAGY, 2000).    

 

3.2 VENTO SOLAR 

 

É um fluxo continuo de partículas supersônicas oriundas do sol e que varre todo o 

sistema solar. O vento solar pode ser entendido como uma fonte de plasma que preenche o 

meio interplanetário. Essa fonte de plasma não é sentida na superfície terrestre, pois a 

densidade é muito baixa, contudo suas partículas eletricamente carregadas afetam o campo 

magnético da Terra e a ionosfera em especial nas tempestades solares. Essas são perturbações 

solares causadas pelo aumento dos parâmetros do vento solar (densidade e velocidade), que 

podem ocorrer devido às explosões solares (solar flares), corrente de vento solar de alta 

velocidade solar (HSS - High Speed Stream) provenientes de buracos na corona (coronal 

holes) e desaparecimentos súbitos de filamentos (SDF - Sudden Disappearing Filaments) 

(MATSUOKA et al.; 2006; MATSUOKA et al.; 2009). 

Nas tempestades solares a radiação e as partículas alcançam a Terra em proporções e 

concentrações que gerando os fenômenos chamados de tempestades ionosféricas (mudanças 
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drásticas da ionosfera) e tempestades geomagnéticas (mudanças drásticas do campo 

geomagnético). 

 

4 ATIVIDADE SOLAR 

   

As pequenas mudanças na intensidade do brilho solar podem provocar grandes 

impactos no clima da Terra. Para compreender melhor essas mudanças é necessário que se 

realize pesquisas mais direcionadas nesse campo. Os estudos são fundamentais, pois desde a 

formulação do conceito do ciclo solar regular de onze anos pouco se tinha conhecimento de 

alterações da atividade solar até que pesquisas começaram a identificar variações do raio solar 

bem como uma modulação em seu período de rotação (SIGISMONDI, 2011). Posteriormente, 

foram também identificados períodos de atividade solar mais longos (DAL POZ, 2008). 

Os fenômenos climáticos - oceanos mais quentes, maior quantidade de chuvas 

tropicais, menos nuvens subtropicais, circulação mais intensa de ventos - parecem estar 

relativamente associados ao ciclo de atividade solar de 11 anos, que provoca marés e refluxos 

em regiões de manchas solares, resultando em variações na emissão total da radiação solar. 

Os seres vivos e sua manutenção no ecossistema dependem da energia que o planeta recebe 

do Sol. A radiação solar influencia as circulações atmosféricas e oceânicas que, por sua vez, 

influenciam a biosfera (GUERREIRO et al., 2013). O estudo das variações solares associadas 

ao seu fluxo de energia é inteiramente observacional e, também, muito recente, o que 

restringe muito a compreensão de seus efeitos sobre o clima do planeta e uma possível 

predição do mesmo para o futuro (HOYT & SCHATTEN, 1997; GRAY, L. J., et al., 2010). 

Dados obtidos por satélites, desde o início de 1980, indicam uma variação percentual de 0,1% 

na luminosidade solar durante o ciclo de 11 anos, com uma emissão maior para o período do 

máximo em relação ao mínimo no número de manchas solares (WILSON & HUDSON,1988). 

A atividade solar tem influência sobre a distribuição dos campos magnéticos e 

partículas carregadas no meio interplanetário e tem importantes consequências no estado 

físico da atmosfera superior da Terra e para a atividade geomagnética. O ciclo de atividade 

solar o qual é tradicionalmente medido pelo número de manchas solares tem uma estrutura 

que em média possui uma periodicidade de 11 anos. (PRIEST, 1987; KIVELSON & 

RUSSELL, 1995; GRAY, L. J., et al., 2010). 

As características observáveis na atmosfera solar devem sua existência ao campo 

magnético, isto é, elas representam diferentes maneiras em que o plasma solar está 

respondendo ao desenvolvimento do campo magnético, do qual as manchas solares são 



26 
 

Mauricio Lima de Alcântara                  Programa de Pós-Graduação em Ciências Climáticas 

exemplos mais contundentes (PRIEST, 1987; GRAY, L. J., et al., 2010). Em função da 

atividade solar variar com o período de 11 anos, as estruturas do meio interplanetário e o 

campo magnético interplanetário também variam sistematicamente com este mesmo período. 

Com o congelamento das linhas de campo ao plasma, devido ao fato do vento solar ser 

altamente condutor, o campo magnético do Sol é arrastado com o vento solar ao longo do 

meio interplanetário, cuja intensidade próxima a Terra é da ordem de 5nT (PARKS, 1991; 

KIVELSON & RUSSELL, 1995; NAKANO et al., 2002; RIGOZO et al., 2011). 

O vento solar e o campo magnético interplanetário (Interplanetary magnetic field - 

IMF) interagem com o campo magnético terrestre configurando uma região chamada 

magnetosfera. Perturbações no campo magnético interplanetário podem ser causadas por 

fenômenos solares como buracos coronais, explosões solares e ejeções de massa coronal, e 

assim propiciar alterações no campo magnético terrestre. As explosões solares e as ejeções de 

massa coronal são formas de atividade solar de pequena duração, mas cujas frequências 

seguem o ciclo de atividade solar (NAKANO et al., 2002; RIGOZO et al., 2011). 

A energia média radiada para a Terra, conhecida como irradiância total do Sol ou 

constante solar, foi, por muito tempo, considerada invariante, mas sabe-se que ela varia em 

escalas de tempo de dias a décadas e provavelmente escalas maiores. No topo da atmosfera da 

Terra a irradiância total do Sol é aproximadamente 1366 W/m². No ciclo solar de 11 anos, a 

energia média emitida pelo Sol muda por aproximadamente 0.1%. Assim, a “constante” solar 

varia entre 1365 a 1367 W/m² (GUEYMARD, 2004; GRAY et al., 2010; CHU et al., 2009). A 

quantidade de energia total proveniente do Sol tem sofrido mudanças nos valores de uma 

forma significativamente sobre uma longa escala de tempo. Existe evidência que a energia 

total do Sol pode ter sido mais baixa do que 1360 W/m² durante o século XIX e, mesmo mais 

baixa durante o século XVII. Sobre esta escala de tempo de centenas de anos, a saída de 

energia do Sol pode ter mudado por 0,5% (GUEYMARD, 2004; GRAY et al., 2010; CHU et 

al., 2009). 

Medidas feitas por satélites desde o final da década de 70 fornecem um registro 

preciso da radiação solar, em escala de tempo de minutos a décadas. Não existem medidas 

diretas da radiação solar estendendo-se além do último século ou mais. Os registros, 

indicadores, mais longos da atividade solar são derivados da abundância de isótopos atômicos 

que são produzidos na atmosfera pelo impacto de raios cósmicos, a taxa de incidência pela 

qual a Terra é afetada pelas condições do Sol, e assim fornecem uma história da mudança 

solar (STUIVER, 1980). 
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5 RADIAÇÃO CÓSMICA 

 

  As radiações cósmicas ocorrem quando a atividade solar está no máximo, o que 

provoca as chamadas tempestades solares. Esse fenômeno é raro, ocorrendo em média a cada 

onze anos. Já o fenômeno das bolhas ionosféricas, acontece com o pôr do sol, no dia-a-dia, 

variando sazonalmente, ou seja, de acordo com a posição da Terra em relação ao movimento 

de translação referente ao Sol. 

A radiação cósmica possui uma componente galáctica (RCG) e uma componente 

proveniente do Sol (RCS). A radiação cósmica galáctica possui, em ambiente solar, uma 

composição em torno de 98% de núcleos (88% prótons, 11% alfas e em torno de 1% de 

núcleos dos demais elementos presentes na natureza) e 2% de elétrons. A componente solar 

por sua vez é composta basicamente de partículas provenientes de eventos solares (solar 

particle events), consistindo principalmente de prótons e elétrons (FEDERICO, C. A. et al., 

2010; HAJEK, M. et al., 2004). As partículas da radiação cósmica penetram na atmosfera e 

interagem com os núcleos dos componentes da atmosfera, produzindo uma cascata de 

radiações secundárias, através de reações nucleares de fragmentação destes núcleos 

(spallation). Uma única partícula primária de grande energia forma um verdadeiro “chuveiro” 

de radiação secundária que se expande por uma grande extensão (aproximadamente 2 km de 

diâmetro na superfície do solo). 

A contribuição dos diferentes tipos de partículas no ambiente varia em função da 

altitude e, na altitude de interesse para aviação, ocorre na seguinte ordem de importância: 

nêutrons, elétrons, prótons, múons e píons carregados (FEDERICO, 2011). 

  O fluxo das radiações é modulado pelo ciclo solar e pelo clima espacial, aumentando 

com a latitude geomagnética e com a altitude, atingindo um máximo entre 15 e 20 km, 

denominado máximo de Pfotzer. O período de máximo e mínimo da atividade solar é anti 

correlacionado com a taxa de contagem de nêutrons no solo (FEDERICO, 2011). 

A ejeção de massa coronal do Sol contribui com a alteração do fluxo e a taxa de dose de 

partículas na atmosfera, e estes eventos podem provocar mudanças significativas no fluxo de 

radiação em altitudes típicas utilizadas para aviação e consequentemente na taxa de efeitos da 

radiação conhecidos como “Single Event Effects” (DYER, 2003). 

A radiação atmosférica sofre influência da latitude geomagnética sendo a intensidade 

de raios cósmicos mínima no equador magnético, enquanto que nos polos ela apresenta seu 

maior valor. A maior intensidade nas regiões polares ocorre pelo fato de o campo magnético 
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terrestre não apresentar influência sobre as partículas que incidem verticalmente sobre essas 

regiões (MENDONÇA, 2011). 

A variação do fluxo de nêutrons atmosféricos aumenta significativamente com a 

altitude até atingir um máximo em torno de 15 a 20 km. Como a intensidade dos raios 

cósmicos é alterada em função da latitude geomagnética o mesmo ocorre com o fluxo de 

nêutrons (IEC, 2006). 

 

6 O CICLO SOLAR E INFLUÊNCIA DO CLIMA NORDESTINO  

            O Nordeste Brasileiro é caracterizado por ocorrências de secas periódicas e período de 

estiagem. Os dois termos são caracterizados por eventos diferentes pois o primeiro é 

caracterizado pela concentração de precipitações em um período do ano enquanto o segundo é 

caracterizado pela ausência de precipitação nos período previsto para chuvas. 

 O Brasil é um pais que não apresenta uma uniformidade em seu comportamento 

climático, é possível observar climas que se extremam, díspares, ao ponto de imporem 

adaptação penosa aos próprios filhos do território e se exagerássemos o conceito mesológico 

de Buckle prefiguraríamos na nossa terra a existência futura de muitas nacionalidades 

diversas. (CUNHA, 1966). 

 A variação de comportamento de extremos climáticos no nordeste é presente até 

mesmo na tradição popular (CUNHA,1957; CASCUDO, 1962). Esse cenário de variações são 

tão antigos o quanto é o pais do qual a região faz parte (CUNHA, 1966).Os ciclos solares a 

muito tempo possuem uma relação com as secas que no nordeste se encerram com um ritmo 

tão notável e complexo.  

 

7 JUSTIFICATIVA 

 

Nas últimas décadas a preocupação com as mudanças climáticas globais, tem 

estimulado pesquisas com o intuito de prever essas mudanças e buscar formas de prevenir 

catástrofes climáticas. Uma forma de prever eventos climáticos é o estudo da atmosfera e sua 

dinâmica. 

O nordeste do Brasil possui características climáticas peculiares, onde se observa um 

clima semiárido e fortemente influenciado pela “Zona de Convergência Intertropical” (ZCIT), 

rios intermitentes, distribuição irregular das precipitações pluviométricas e altas taxas de 
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evaporação, bem como áreas em processo de desertificação, vem a ser uma região onde os 

estudos de mudanças climáticas regionais são relevantes.  

A vulnerabilidade da região às mudanças climáticas condiciona, em muitos casos, o 

seu desenvolvimento econômico. Assim, faz-se necessário o entendimento das reações do 

ambiente a essas variações, para planejar ações de médio e longo prazo, visando o 

desenvolvimento sustentável, dentro de uma perspectiva futura de mudanças climáticas, com 

ocorrência de eventos extremos com mais frequência e maior intensidade. 

As investigações relacionadas com a ionosfera são de extrema importância. Nas 

regiões ionosféricas de latitudes altas os efeitos da ionosfera são significativos, 

principalmente em decorrência de alterações do clima espacial. Seus efeitos podem ser 

expandidos para a região ionosférica de latitudes médias. Todos esses efeitos podem afetar de 

forma significativa nas alterações de temperaturas. 

 Além disso, os estudos realizados no Brasil sobre mudanças de temperaturas e 

climáticas utilizam somente dados de superfície desconsiderando uma provável relação das 

mudanças climáticas com mudanças do comportamento da ionosfera terrestre. Estudos nas 

outras regiões ionosféricas, que ainda não foram realizados, são de extrema importância. 

De forma geral a justificativa desse estudo aos pesquisadores foi atribuída pela 

necessidade de apresentar um perfil da configuração física da atmosfera relacionando à 

influência dos ciclos solares com as mudanças climáticas ocorridas no transcorrer dos últimos 

anos do município de Natal-RN.  

 

8 OBJETIVOS 

 

O objetivo geral refere-se à caracterização e identificação da relação dos ciclos solares 

com as mudanças climáticas no município de Natal-RN, em período determinado (1976-2008) 

Com base neste os objetivos específicos segue abaixo:  

• Estudar o comportamento da atmosfera por meio de dados da estação meteorológica 

convencional localizada no CLBI; 

• Estudar o comportamento atividade solar nos ciclos 21, 22 e 23, levantando seus 

máximos e mínimos solares; 

• Estudar o comportamento dos fatores climatológicos no período pré-estabelecido; 

• Realizar analise de correlação entre os dados de temperatura, umidade do ar, pressão 

atmosférica, precipitação e ventos, com os máximos e mínimos solares; 
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• Contribuir quanto ao sinergismo entre áreas do conhecimento como a geodesia e 

geofísica espacial, bem como contribuir como subsídio a bibliografia nacional, considerando a 

relação entre mudanças climáticas e o clima espacial. 

 

9 HIPÓTESE  

 

A primeira hipótese a ser considerada para definir padrões atmosféricos no município 

de Natal deveria responder a seguinte questão: existem ou não relação dos ciclos solares e 

comportamento climático na baixa atmosfera próximo ao equador? Para tanto, a importância 

de apresentar dados de atividade nos ciclos solares e variações no clima no decorrer das 

últimas décadas foi essencial para o desenvolvimento dessa pesquisa. 

 

10 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

10.1 ÁREA DE ESTUDO 

Natal está situada na região Nordeste do Brasil, mais especificamente ao leste do 

Estado do Rio Grande do Norte, com localização precisa entre as latitudes 5043’S e 5054’S 

entre as longitudes 35009’W e 35017’W, com altitude média de 40 metros. A cidade delimita-

se ao norte com Extremoz, a oeste com São Gonçalo do Amarante, ao sul com Parnamirim e a 

leste com o Oceano Atlântico.  

O município de Natal possui 35 bairros, subdividido em quatro regiões administrativas 

(Figura 6), regulamentados pelo Plano Diretor em vigor, desde 1994, estabelecidos pela Lei 

complementar n0 07 de 05 de agosto de 1994. 
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Figura 01. Localização Geográfica do Município de Natal-RN. 
 

10.2 COLETA DE DADOS  

 

Durante o projeto, foram feitas medições simultâneas dos principais elementos 

climáticos por meio de: 

 

10.2.1 Informações climatológicas 

A coleta de dados climatológicos foi realizada por meio da Estação Meteorológica do 

Centro de Lançamento da Barreira do Inferno (CLBI) e da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN) com coletas de dados realizadas diariamente durante um intervalo 

de 31 anos, sobre: temperatura, umidade, pressão atmosférica, velocidade e direção do vento, 

precipitação e radiação solar. 

 

10.2.2 Informações sobre Atividade Solar  

Os ciclos solares que estudamos e a série de valores anuais de 1976 a 2008 foram 

obtidos no endereço eletrônico do Centro de Análises de Dados de Influências Solares 

localizado 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 
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(http://www.swpc.noaa.gov). Os ciclos solares analisados durante as pesquisa compreendem o 

21 (1977 à 1986), 22 (1986 à 1996) e 23 (1996 à 2008) que apresentaram os máximos e 

mínimos solares nos anos 1979 e 1985; 1990 e 1995; 2001 e 2005 respectivamente (WDC-

SILSO; NOAA/SWPC). 

 

12.2.3 Software Utilizado para a confecção dos gráficos 

O programa utilizado no presente trabalho foi o OriginPro8® que importa dados de 

instrumentos de medida, processa-os estatisticamente, tais como estatística descritiva e 

regressão, ajusta os dados experimentais de modo a evidenciar as características do fenômeno 

observado (integral, filtro de ruídos, linha de base) e procura a melhor curva que representa os 

dados coletados. Utilizado na área de Química em cromatografia para análise de picos, ajuste 

de curvas e áreas. Na confecção dos gráficos permite visualização de gráficos em 3D e vários 

gráficos em uma única janela, daí seu uso em publicações técnicas e científicas quando 

diversas variáveis são analisadas simultaneamente. 

 

10.2.4 Análise estatística 

Os resultados numéricos foram expressos em média aritmética (± erro-padrão). A 

análise estatística foi feita utilizado o teste ANOVA com post-hoc de Tukey - Kramer para 

comparações múltiplas. Diferenças significativas foram aceitas com P < 0,05.  
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11 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Os resultados apresentados a seguir descrevem as análises dos dados 

meteorológicos e do comportamento climatológico da atmosfera sobre influência dos 

Ciclos Solares Os ciclos solares analisados durante as pesquisa compreendem o 21 

(1977 à 1986), 22 (1986 à 1996) e 23 (1996 à 2008) que apresentaram os máximos e 

mínimos solares nos anos 1979 e 1985; 1990 e 1995; 2001 e 2005 respectivamente 

(WDC-SILSO; NOAA/SWPC). 

Os eventos espaciais e processos atmosféricos caminham lado a lado. Portanto, a 

análise de mudanças climáticas de determinada região, requer uma compreensão 

apurada dos eventos solares e terrestres para que se possa formular hipóteses da situação 

climática predominante na área de estudo.  

As análises dos dados dos três períodos de ciclo solares coletados através do 

laboratório de meteorologia do CLBI, juntamente com os parâmetros meteorológicos de 

direção e velocidade do vento, umidade relativa do ar, temperatura na superfície, 

pressão atmosférica em superfície e precipitação nos permitiram estabelecer correlações 

importantes que serão apresentadas no decorrer desse tópico.  

 

11.1 TEMPERATURA SUPERFICIAL TERRESTRE  

 

11.1.1 Temperatura superficial média 

 

Os dados coletados através da metodologia já descrita permitem observar que no 

período de 31 anos (1977 a 2008) as médias de temperaturas dos meses de janeiro, 

fevereiro e março apresentam um perfil de comportamento semelhante (Figura 2A). 

Esse perfil de comportamento também é visível nos meses de outubro, novembro e 

dezembro (Figura 2D). No Segundo e terceiro trimestre os meses de junho e setembro 

apresentam perfis de temperaturas médias diferentes (Figura 2B e 2C). 
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Figura 02. Perfil de variação de temperatura média da superfície terrestre do período de 

1977 à 2008: meses de janeiro (linha contínua), fevereiro (linha tracejada) e março 

(linha pontilhada) (A); abril (linha contínua), maio (linha tracejada) e junho (linha 

pontilhada) (B); julho (linha contínua), agosto (linha tracejada) e setembro (linha 

pontilhada) (C); outubro (linha contínua), novembro (linha tracejada) e dezembro (linha 

pontilhada) (D). 

 

 Um dado importante que se observa nos gráficos de temperaturas médias 

superficiais é o aumento expressivo das temperaturas a partir de 2001, quando 

comparadas aos dados coletados nos anos anteriores. 

 No Ciclo Solar 21 (1977 a 1986), as temperaturas médias foram maiores no 

primeiro e último trimestre respectivamente (Figura 3A e D). As temperaturas 

demonstraram-se maiores nos anos iniciais do ciclo apresentando picos descendestes em 

1980 e 1983 respectivamente (Figura 03). Os meses de outubro, novembro e dezembro 

apresentaram um comportamento semelhante nas variações de temperatura quando 

comparado aos demais meses (Figura 3D). 
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Figura 03. Perfil de variação de temperatura média superficial terrestre do ciclo solar 

21 (1977 a 1986): meses de janeiro (linha contínua), fevereiro (linha tracejada) e março 

(linha pontilhada) (A); abril (linha contínua), maio (linha tracejada) e junho (linha 

pontilhada) (B); julho (linha contínua), agosto (linha tracejada) e setembro (linha 

pontilhada) (C); outubro (linha contínua), novembro (linha tracejada) e dezembro (linha 

pontilhada) (D). 

 

O ciclo 22 (1986 a 1996) apresentou médias de temperaturas com poucas 

oscilações no primeiro trimestre dos anos analisados (Figura 4A). Os maiores valores de 

temperaturas foram observados no último trimestre e as menores temperaturas nos 

meses de julho, agosto e setembro (Figura 4C).  
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Figura 04. Perfil de variação de temperatura média superficial terrestre do ciclo solar 

22 (1986 a 1996): meses de janeiro (linha contínua), fevereiro (linha tracejada) e março 

(linha pontilhada) (A); abril (linha contínua), maio (linha tracejada) e junho (linha 

pontilhada) (B); julho (linha contínua), agosto (linha tracejada) e setembro (linha 

pontilhada) (C); outubro (linha contínua), novembro (linha tracejada) e dezembro (linha 

pontilhada) (D). 

 

O ciclo 23 (1996 a 2008) apresentou uma maior variação de temperaturas 

médias nos anos analisados. No ano de 2002 é possível observar as maiores médias de 

temperaturas presentes no ciclo (Figura 05). O último trimestre do ano apresentou uma 

similaridade na variação de suas médias de temperatura (Figura 05D).  
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Figura 05. Perfil de variação de temperatura média superficial terrestre do ciclo solar 

23 (1996 a 2008): meses de janeiro (linha contínua), fevereiro (linha tracejada) e março 

(linha pontilhada) (A); abril (linha contínua), maio (linha tracejada) e junho (linha 

pontilhada) (B); julho (linha contínua), agosto (linha tracejada) e setembro (linha 

pontilhada) (C); outubro (linha contínua), novembro (linha tracejada) e dezembro (linha 

pontilhada) (D). 

 

11.1.2 Temperatura superficial máxima 

 

As temperaturas máximas observadas no período de 1977 à 2008 demonstram 

uma grande oscilação no perfil com aumentos e queda de temperaturas. O primeiro e o 

último trimestre demonstrou no período observado temperaturas sempre superiores à 

30°C chegando até temperaturas de 35°C (Figura 06A e 06D). É possível observar que 

nos anos de 1993 à 1998 as temperaturas máximas dos meses de outubro e novembro 

demonstraram um perfil similar (Figura 06D). 
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Figura 06. Perfil de variação de temperatura máxima superficial terrestre do período de 

1977 à 2008: meses de janeiro (linha contínua), fevereiro (linha tracejada) e março 

(linha pontilhada) (A); abril (linha contínua), maio (linha tracejada) e junho (linha 

pontilhada) (B); julho (linha contínua), agosto (linha tracejada) e setembro (linha 

pontilhada) (C); outubro (linha contínua), novembro (linha tracejada) e dezembro (linha 

pontilhada) (D). 

 

No ciclo 21 (1977 a 1986) os meses de abril, maio e junho apresentam perfis e 

temperaturas máximas bem diferentes (Figura 07B). Os meses do último trimestre 

apresentam uma variação mais semelhante destacando-se que na segunda metade do 

ciclo observa-se uma maior discrepância entre as temperaturas máximas (Figura 07D). 
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Figura 07. Perfil de variação de temperatura máxima superficial terrestre do ciclo solar 

21 (1977 a 1986): meses de janeiro (linha contínua), fevereiro (linha tracejada) e março 

(linha pontilhada) (A); abril (linha contínua), maio (linha tracejada) e junho (linha 

pontilhada) (B); julho (linha contínua), agosto (linha tracejada) e setembro (linha 

pontilhada) (C); outubro (linha contínua), novembro (linha tracejada) e dezembro (linha 

pontilhada) (D). 

 

As maiores variações de temperatura máxima no ciclo 22 ocorreram no primeiro 

e último trimestre até o ano de 1990 (Figura 08A e 08D). Com exceção do mês de 

novembro o último trimestre desse ciclo demonstra uma contante nas temperaturas 

máximas (Figura 08D). Os perfis de temperatura máxima para os meses de abril, maio e 

junho demonstram uma diferença acentuada (Figura 08B). 
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Figura 08. Perfil de variação de temperatura máxima superficial terrestre do ciclo solar 

22 (1986 a 1996): meses de janeiro (linha contínua), fevereiro (linha tracejada) e março 

(linha pontilhada) (A); abril (linha contínua), maio (linha tracejada) e junho (linha 

pontilhada) (B); julho (linha contínua), agosto (linha tracejada) e setembro (linha 

pontilhada) (C); outubro (linha contínua), novembro (linha tracejada) e dezembro (linha 

pontilhada) (D). 

 

 Os perfis de temperatura máxima no ciclo 23 (1996 a 2008) apresentam uma 

similaridade (Figura 09). Observa-se uma queda da temperatura máxima entre os anos 

de 1999 e 2000 e um incremento a partir do ano de 2002 (Figura 09). No ano de 2003, é 

possível observar no perfil de temperatura máxima dos meses de novembro e dezembro 

um acentuado acréscimo (Figura 09D). 
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Figura 09. Perfil de variação de temperatura máxima superficial terrestre do ciclo solar 

23 (1996 a 2008): meses de janeiro (linha contínua), fevereiro (linha tracejada) e março 

(linha pontilhada) (A); abril (linha contínua), maio (linha tracejada) e junho (linha 

pontilhada) (B); julho (linha contínua), agosto (linha tracejada) e setembro (linha 

pontilhada) (C); outubro (linha contínua), novembro (linha tracejada) e dezembro (linha 

pontilhada) (D). 

 

11.1.3 Temperatura superficial mínima 

 

Os gráficos dos perfis de variação de temperatura mínima superficial nos 

permitem observar que as temperaturas mínimas variam de forma geral de 18,5 à 25°C 

(Figura 10). No primeiro trimestre dos dados coletados se observa valores de 

temperatura oscilando entre 21,5 e 25°C (Figura 10A). O comportamento dos perfis de 

temperatura para o último semestre demonstra um aumento considerável da temperatura 

mínima entre os anos de 2002 e 2003 (Figuras 10 C e D). 
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Figura 10. Perfil de variação de temperatura mínima superficial terrestre do período de 

1977 à 2008: meses de janeiro (linha contínua), fevereiro (linha tracejada) e março 

(linha pontilhada) (A); abril (linha contínua), maio (linha tracejada) e junho (linha 

pontilhada) (B); julho (linha contínua), agosto (linha tracejada) e setembro (linha 

pontilhada) (C); outubro (linha contínua), novembro (linha tracejada) e dezembro (linha 

pontilhada) (D). 

 

 Os perfis de temperaturas mínimas do ciclo 21 (1977 a 1986) permitem constatar 

que os dois primeiros trimestres apresentaram comportamento semelhante no que se 

refere a temperaturas (Figura 11A e 11B), as menores temperaturas, nesse ciclo, foram 

registradas nos meses de julho, agosto e setembro (Figura 11C).  O mês de julho de 

1981 apresentou a menor temperatura do ciclo: 18,5º (Figura 11C). As temperaturas 

mínimas mais elevadas registradas para o período, foram observadas no último trimestre 

com valores acima de 22°C (Figura 11D). 
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Figura 11. Perfil de variação de temperatura mínima superficial terrestre do ciclo solar 

21 (1977 a 1986): meses de janeiro (linha contínua), fevereiro (linha tracejada) e março 

(linha pontilhada) (A); abril (linha contínua), maio (linha tracejada) e junho (linha 

pontilhada) (B); julho (linha contínua), agosto (linha tracejada) e setembro (linha 

pontilhada) (C); outubro (linha contínua), novembro (linha tracejada) e dezembro (linha 

pontilhada) (D). 

 

 No ciclo solar 22 (1986 a 1996) as temperaturas mínimas de superfície tiveram 

seus maiores valores no primeiro trimestre dos anos analisados (Figura 12A). Os 

menores valores observados da mínima de temperatura foram registrados nos meses de 

Julho, Agosto e Setembro (Figura 12C). Em todos os meses analisados se observa que 

no ano de 1993 em sua maioria dos perfis existe uma elevação enquanto que no ano de 

1990 existe um perfil de queda (Figura 12).  
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Figura 12. Perfil de variação de temperatura mínima superficial terrestre do ciclo solar 

22 (1986 a 1996): meses de janeiro (linha contínua), fevereiro (linha tracejada) e março 

(linha pontilhada) (A); abril (linha contínua), maio (linha tracejada) e junho (linha 

pontilhada) (B); julho (linha contínua), agosto (linha tracejada) e setembro (linha 

pontilhada) (C); outubro (linha contínua), novembro (linha tracejada) e dezembro (linha 

pontilhada) (D). 

 

 O ciclo 23 (1996 a 2008)  apresentou temperaturas mínimas que atingiram 25°C 

em setembro no ano de 2002 (Figura 13C) e novembro de 2003 (Figura 13D). 

Observamos um pico destoante na variação de temperatura minima em setembro de 

2005 (Figura 13C). 
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Figura 13. Perfil de variação de temperatura Mínima Superficial Terrestre do Ciclo 

Solar 23 (1996 a 2008): meses de janeiro (linha contínua), fevereiro (linha tracejada) e 

março (linha pontilhada) (A); abril (linha contínua), maio (linha tracejada) e junho 

(linha pontilhada) (B); julho (linha contínua), agosto (linha tracejada) e setembro (linha 

pontilhada) (C); outubro (linha contínua), novembro (linha tracejada) e dezembro (linha 

pontilhada) (D). 

 

 Os dados observados sobre a temperatura superficial terrestre permitem 

concluir que nos três ciclos solares as maiores variações encontram-se no primeiro e 

último trimestre. Os dados coletados demonstram que à temperatura média superficial 

apresentou valores entre 24ºC e 29 ºC no transcorrer dos ciclos solares estudados. Foi 

observado que as maiores variações de temperaturas ocorreram no ciclo solar 23 (1996 

a 2008). O aumento da temperatura média do ar em algumas regiões do Brasil foi 

descrito com valores de 0,018ºC por ano e da temperatura mínima do ar, de 0,015 ºC, 

enquanto em Urussanga, SC, valores de 0,0098 ºC de aumento por ano na temperatura 

média (BACK, 2001). O que demonstra que as variações da temperatura de Natal nesse 
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período teriam apresentado valores bem acima dos encontrados para cidades em regiões 

que encontram-se abaixo da linha do equador 

 No município de Natal (RN) a temperatura é, relativamente, elevada e bem mais 

uniforme que em outras regiões do Brasil, possuindo uma média diária de 24,4ºC. Em 

média a amplitude térmica é de 8,4ºC, enquanto há uma oscilação média diária de 

21,8ºC a 30,2ºC (ADALFRAN et al., 2012; SANTOS, 2010). Um parâmetro que pode 

ser avaliado quando se trata de temperatura é altitude que influência a temperatura do 

ar, dentre outros. Assim, como outras cidades Natal (RN) e Teresina (PI) que possuem 

baixa altitude poderiam ter suas condições de temperaturas associadas somente a esse 

parâmetro o que isoladamente não é capaz de definir o clima de um local (MONTEIRO, 

1976; TUBELIS E NASCIMENTO, 1992; LANDSBERG, 2006; AYOADE, 2006). 

Algumas pesquisas demonstram que a década de 1990 teria sido a mais quente de todos 

os tempos, entretanto, de acordo com pesquisas mais recentes, os anos da década de 

2000 tiveram médias superiores à média dos anos 1990 (NOAA, 2010). O que reforça 

os dados encontrados em nossa pesquisa para a cidade de Natal, foco de nossos estudos. 

 

11.2 UMIDADE RELATIVA DO AR 

 

A variação da média de Umidade nos anos estudados permite observar valores 

médios de 65% nos meses de janeiro e fevereiro no ano de 2008 (Figura 14A) e no mês 

de setembro de 1992 (Figura 14C).  Os valores máximos foram registrados no mês de 

novembro de 1993 (Figura 14D).  
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Figura 14. Perfil de variação média de Umidade Relativa do Período de 1977 à 2008: 

meses de janeiro (linha contínua), fevereiro (linha tracejada) e março (linha pontilhada) 

(A); abril (linha contínua), maio (linha tracejada) e junho (linha pontilhada) (B); julho 

(linha contínua), agosto (linha tracejada) e setembro (linha pontilhada) (C); outubro 

(linha contínua), novembro (linha tracejada) e dezembro (linha pontilhada) (D). 

 

No ciclo 21 (1977 a 1986) os valores médios de umidade do segundo e terceiro 

trimestre variaram de 77% à 85% e 70% à 82%, respectivamente. Essas foram as 

maiores variações observadas nesse período (Figura 15B e 15C).  Entre os anos de 1980 

e 1983 é o período em que é observada uma maior variação da umidade (Figura 15). No 

período citado o ano de 1982 apresenta-se como o que seria o ponto de maior valor de 

umidade (Figura 15).  
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Figura 15. Perfil de variação média de Umidade Relativa do Ciclo Solar 21 (1977 a 

1986): meses de janeiro (linha contínua), fevereiro (linha tracejada) e março (linha 

pontilhada) (A); abril (linha contínua), maio (linha tracejada) e junho (linha pontilhada) 

(B); julho (linha contínua), agosto (linha tracejada) e setembro (linha pontilhada) (C); 

outubro (linha contínua), novembro (linha tracejada) e dezembro (linha pontilhada) (D). 

 

No ciclo 22, os meses do terceiro trimestre apresentaram uma queda nos valores 

médios de umidade maiores que 13% por volta do ano de 1992 (Figura 16C). No 

mesmo ano os meses fevereiro e março apresentaram aumentos superiores a 5% na taxa 

de umidade (Figura 16A). No último trimestre do ano de 1992 é observada uma queda 

significativa nos valores percentuais de umidade (Figura 16D). 
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Figura 16. Perfil de variação média de Umidade Relativa do Ciclo Solar 22 (1986 a 

1996): meses de janeiro (linha contínua), fevereiro (linha tracejada) e março (linha 

pontilhada) (A); abril (linha contínua), maio (linha tracejada) e junho (linha pontilhada) 

(B); julho (linha contínua), agosto (linha tracejada) e setembro (linha pontilhada) (C); 

outubro (linha contínua), novembro (linha tracejada) e dezembro (linha pontilhada) (D). 

 

 Os meses do primeiro trimestre do ciclo 23 (1996 a 2008) foram os que 

apresentaram as menores variações nos valores médios de umidade até o ano 2000 

(figura 17A). No mesmo período o mês de novembro apresentou um aumento maior que 

10% e uma queda maior que 20% (Figura 17 D). No ano de 2000 foi observada em 

todos os meses uma queda nos valores médios de umidade (Figura 17). 
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Figura 17. Perfil de variação média de Umidade Relativa do Ciclo Solar 23 (1996 a 

2008): meses de janeiro (linha contínua), fevereiro (linha tracejada) e março (linha 

pontilhada) (A); abril (linha contínua), maio (linha tracejada) e junho (linha pontilhada) 

(B); julho (linha contínua), agosto (linha tracejada) e setembro (linha pontilhada) (C); 

outubro (linha contínua), novembro (linha tracejada) e dezembro (linha pontilhada) (D). 

 

A umidade relativa do ar é um dos elementos meteorológicos de maior relação 

com a temperatura do ar, sendo os meses mais secos aqueles que registram maiores 

temperatura doar, segundo os dados obtidos nesta pesquisa. Os picos de maiores valores 

de umidade relativa do ar foram observados no último trimestre dos anos dos ciclos em 

estudo e os picos de menores valores, alcançando percentuais de 65%, foram 

observados no terceiro trimestre. Os resultados obtidos em nossa pesquisa permitem 

esclarecer melhor os dados que relatam que a umidade relativa do ar em Natal é 

bastante homogênea e estável, atinge um valor médio anual de 79,3%, raramente 

ultrapassa valores menores que 74 % (COSTA el al., 2012, SANTOS, 2010). Além 

disso, devido a outros parâmetros como a localização geográfica, o comportamento da 

umidade relativa do ar em Natal-RN difere das regiões dos trópicos que apresentam 

estações climáticas bem definidas. Nessas, as médias de umidade relativa do ar 
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apresentam diferenças significativas se comparadas entre os meses mais quentes e os 

menos quentes. Na estação chuvosa (Janeiro à maio), a umidade relativa do ar apresenta 

médias estatisticamente mais altas e diferentes das encontradas na estação seca 

(setembro à dezembro) que possuem valores percentuais mais baixos chegando a uma 

diferença de 21,9% entre as estações. Em nosso estudo foi possível observar que o 

período de maior umidade trata-se dos meses de outubro à dezembro enquanto o 

período de menor umidade relativa do ar é de julho à setembro o que permite encontrar 

diferença de até 30%. 

A variabilidade da umidade interfere no aspecto fisiológico dos mais diversos 

seres vivos. Na pecuária influencia o bem-estar e a produtividade animal e para as 

plantas e culturas agrícolas é um dos fatores que condicionam  o desenvolvimento de 

microrganismos patógenos (PACHECO, BASTOS, 2004). 

 

11.3 PRESSÃO ATMOSFERICA SUPERFICIAL TERRESTRE 

 

Os valores registrados para variação da pressão atmosférica durante a pesquisa 

demonstraram que os dados obtidos para o primeiro trimestre apresentam certa 

similaridade em seus perfis (Figura 18A). Os valores maiores observados para pressão 

foram registrados nos meses de Julho, agosto e setembro (Figura 18C). No ano de 2000 

são observadas as maiores quedas de pressão nos diversos meses em relação aos demais 

ano do ciclo (Figura 18).  
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Figura 18. Perfil de variação Média da Pressão Atmosférica Superficial Terrestre do 

Período de 1977 à 2008: meses de janeiro (linha contínua), fevereiro (linha tracejada) e 

março (linha pontilhada) (A); abril (linha contínua), maio (linha tracejada) e junho 

(linha pontilhada) (B); julho (linha contínua), agosto (linha tracejada) e setembro (linha 

pontilhada) (C); outubro (linha contínua), novembro (linha tracejada) e dezembro (linha 

pontilhada) (D). 

 

 No primeiro trimestre do ciclo 21 (1977 a 1986) as pressões apresentaram 

valores próximos entre si atingindo valores máximos de 1006 hPa (Figura 19A). As 

medias de variações de pressões para o segundo trimestre demonstram valores de 

diferenças de 1,0 hPa entre os meses (Figura 19B). No último trimestre o mês de 

novembro demonstrou uma ascensão nos valores de pressão atingindo uma variação de 

2,0 hPa (Figura 19D). 
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Figura 19. Perfil de variação Média da Pressão Atmosférica Superficial Terrestre do 

Ciclo Solar 21 (1977 a 1986): meses de janeiro (linha contínua), fevereiro (linha 

tracejada) e março (linha pontilhada) (A); abril (linha contínua), maio (linha tracejada) e 

junho (linha pontilhada) (B); julho (linha contínua), agosto (linha tracejada) e setembro 

(linha pontilhada) (C); outubro (linha contínua), novembro (linha tracejada) e dezembro 

(linha pontilhada) (D). 

 

 No ciclo 22 (1986 a 1996) os maiores valores registrados para Pressão Média 

foram obtidos no terceiro trimestre do ciclo (Figura 20C). De uma forma geral o mês de 

abril até o ano de 1990 apresenta os menos valores para pressão média (Figura 20B) É 

possível observar que entre os anos de 1988 e 1989 se expressa uma queda significativa 

nos valores de pressão em todos os meses (Figura 20). Um comportamento similar é 

observado com um aumento significativo na pressão em todos os meses do ano de 1991 

(Figura 20). 



54 
 

Mauricio Lima de Alcântara        Programa de Pós-Graduação em Ciências Climáticas 
 

 

Figura 20. Perfil de variação Média da Pressão Atmosférica Superficial Terrestre do 

Ciclo Solar 22 (1986 a 1996): meses de janeiro (linha contínua), fevereiro (linha 

tracejada) e março (linha pontilhada) (A); abril (linha contínua), maio (linha tracejada) e 

junho (linha pontilhada) (B); julho (linha contínua), agosto (linha tracejada) e setembro 

(linha pontilhada) (C); outubro (linha contínua), novembro (linha tracejada) e dezembro 

(linha pontilhada) (D). 

 

Os meses de Julho, Agosto e Setembro nos anos do ciclo 23 (1996 a 2008) 

apresentaram os maiores valores médios para pressão (Figura 21C). Os meses do 

primeiro trimestre desse ciclo demonstram perfis semelhantes entre os meses 

constituintes (Figura 21A). Os perfis das médias de pressão demonstram uma queda nos 

valores no ano de 1999 (Figura 21) e uma ascensão no ano de 2001 (Figura 21).  
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Figura 21. Perfil de variação Média da Pressão Atmosférica Superficial Terrestre do 

Ciclo Solar 23 (1996 a 2008): meses de janeiro (linha contínua), fevereiro (linha 

tracejada) e março (linha pontilhada) (A); abril (linha contínua), maio (linha tracejada) e 

junho (linha pontilhada) (B); julho (linha contínua), agosto (linha tracejada) e setembro 

(linha pontilhada) (C); outubro (linha contínua), novembro (linha tracejada) e dezembro 

(linha pontilhada) (D). 

O mais importante para o entendimento da pressão atmosférica é o 

conhecimento nas variações que ela está sujeita sob o efeito de diversos fatores. A 

pressão média ao nível do mar situa-se em torno de 1013 Hectopascal (hPa). Diante 

disso quando temos uma pressão atmosférica superior a 1013 hPa é por que o ar está 

mais pesado, descendo, consequentemente mais frio e seco e nos dá uma boa pista para 

dizermos que poderemos ter um tempo bom e/ou frio.  Se a pressão atmosférica estiver 

com valor abaixo de 1013 hPa é porque o ar está mais leve, se ele está mais leve, ele 

subirá, subindo leva o calor e umidade que se transformarão em nuvens e mais tarde em 

chuva, assim sendo o tempo poderá ser ruim e/ou quente. Os resultados obtidos 

remetem que nos três ciclos solares estudados apresentaram seus maiores valores no 

período de julho à setembro. Os valores médio no decorrer dos anos analisados 



56 
 

Mauricio Lima de Alcântara        Programa de Pós-Graduação em Ciências Climáticas 
 

variaram entre 1004,5 hPa à 1012,0 hPa o que conferem uma amplitude de 7,5 hPa para 

o período que compreende o Ciclo Solar 21, 22 e 23. Essa amplitude encontrada é maior 

que a descrita normalmente para o município de Natal que é uma amplitude de 4,5 hPa 

que pode interferir na concentração de gases na baixa troposfera (COSTA, 2012). 

 

11.4 PRECIPITAÇÃO SUPERFICIAL TERRESTRE 

Os perfis da média de precipitação dos anos demonstram que os volumes 

menores de chuvas ocorreram nos últimos trimestres dos ciclos (Figura 22). Nos meses 

de abril, maio e julho foram registrados os maiores valores para precipitação chegando à 

650 mm (Figura 22B). Os valores de Julho demonstram um perfil semelhante aos do 

segundo semestre (Figura 22C). 

 

Figura 22. Perfil de variação de Precipitação Média Superficial Terrestre do Período de 

1977 à 2008: meses de janeiro (linha contínua), fevereiro (linha tracejada) e março 

(linha pontilhada) (A); abril (linha contínua), maio (linha tracejada) e junho (linha 

pontilhada) (B); julho (linha contínua), agosto (linha tracejada) e setembro (linha 

pontilhada) (C); outubro (linha contínua), novembro (linha tracejada) e dezembro (linha 

pontilhada) (D). 
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 O ciclo 21 (1977 a 1986) apresentou perfil bem distintos no que se refere a 

média de precipitação. O mês de junho no ano de 1977 apresentou o maior valor de 

precipitação do ciclo atingindo valores próximos a 700 mm (Figura 23B). Por outro 

lado o mês de Janeiro demonstrou valores constantes e baixos (Figura 23A). Todos os 

meses apresentaram um comportamento ascendeste em seus perfis no ano de 1985 

(Figura 23). Os meses de abril e maio tiveram um acréscimo no volume de precipitação 

de aproximadamente 150mm no ano 1984 (Figura 23B). 

 

Figura 23. Perfil de variação Média da Precipitação Atmosférica Superficial Terrestre 

do Ciclo Solar 21 (1977 a 1986): meses de janeiro (linha contínua), fevereiro (linha 

tracejada) e março (linha pontilhada) (A); abril (linha contínua), maio (linha tracejada) e 

junho (linha pontilhada) (B); julho (linha contínua), agosto (linha tracejada) e setembro 

(linha pontilhada) (C); outubro (linha contínua), novembro (linha tracejada) e dezembro 

(linha pontilhada) (D). 

 

 Os meses do último trimestre do ciclo 22 (1986 a 1996) apresentaram os 

menores registros de precipitação não ultrapassando 50 mm (24D). Nesse trimestre o 



58 
 

Mauricio Lima de Alcântara        Programa de Pós-Graduação em Ciências Climáticas 
 

mês de novembro se destaca apresentando grandes volumes de chuva no ano de 1991 

(Figura 24D). No terceiro trimestre, o mês de julho apresentou dois momentos no ciclo 

em que ocorreu um aumento no valor das precipitações, apresentando valores que 

atingiram 250 mm de chuva (Figura 24C). Um comportamento semelhante é observado 

nos meses de abril e julho que apresentaram picos em seus perfis (Figura 24B). 

 

Figura 24. Perfil de variação Média da Precipitação Atmosférica Superficial Terrestre 

do Ciclo Solar 22 (1986 a 1996): meses de janeiro (linha contínua), fevereiro (linha 

tracejada) e março (linha pontilhada) (A); abril (linha contínua), maio (linha tracejada) e 

junho (linha pontilhada) (B); julho (linha contínua), agosto (linha tracejada) e setembro 

(linha pontilhada) (C); outubro (linha contínua), novembro (linha tracejada) e dezembro 

(linha pontilhada) (D). 

 

 No ciclo 23 (1996 a 2008), as maiores variações nos níveis de precipitação 

foram registradas no segundo trimestre, sendo visíveis dois picos ascendestes, o 

primeiro ocorre nos meses por volta do ano de 2000 e o outro ocorre no ano de 2005 

(Figura 25 B). O mês de julho demonstra três picos de grandes variações nos perfis de 

precipitação ocorrendo respectivamente nos anos de 1998, 2000 e 2004 (Figura 25C). 



59 
 

Mauricio Lima de Alcântara        Programa de Pós-Graduação em Ciências Climáticas 
 

 

Figura 25. Perfil de variação Média da Precipitação Atmosférica Superficial Terrestre 

do Ciclo Solar 23 (1996 a 2008): meses de janeiro (linha contínua), fevereiro (linha 

tracejada) e março (linha pontilhada) (A); abril (linha contínua), maio (linha tracejada) e 

junho (linha pontilhada) (B); julho (linha contínua), agosto (linha tracejada) e setembro 

(linha pontilhada) (C); outubro (linha contínua), novembro (linha tracejada) e dezembro 

(linha pontilhada) (D). 

 

 Os dados observados referentes a precipitação nos anos que constituem os ciclos 

solares 21, 22 e 23 demonstram que foram identificados para os meses de outubro a 

dezembro valores inferiores à 50 mm enquanto são observados valores médios de 

precipitação que variam de 75 mm à 650 mm no período de abril à junho.  

Os meses com maiores totais de chuvas não são necessariamente os que 

apresentam os valores percentuais maiores de umidade. De outubro a dezembro, quando 

são registrados os menores valores de precipitação pluviométrica, acontecem os maiores 

valores percentuais de umidade relativa do ar. Os valores extremos de precipitação 

pluviométrica ocorrem em abril à julho. 

              Os dados obtidos para os três ciclos solares da região de Natal (RN) diferem 
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para o sugerido para a região Nordeste que experimenta sua estação chuvosa, entre 

fevereiro e maio, com grande variabilidade interanual alcançando a alta de 40% da 

média (GUEDES et al., 2005; REBOITA et al., 2010; ARAÚJO et al., 2008). 

A região Nordeste apresenta uma grande variabilidade no valor total de 

precipitação de ano para ano (REBOITA et al., 2010; ARAÚJO et al., 2008), esse 

comportamento também é observado na variabilidade espacial e temporal dentro da 

precipitação em sua estação chuvosa. 

Em média, o período com maior quantidade de nuvens altas se encontra entre os 

meses de outubro a maio, com mínimo entre julho a setembro. Pesquisas realizadas 

observaram que há uma desintensificação da convecção sobre os oceanos e 

deslocamento da ZCIT para o sul, do inverno para verão, seguido de um forte aumento 

da convecção sobre o continente (REBOITA et al., 2010; FISCH et al.,1998; GUEDES 

& MACHADO, 1997). Em nossa pesquisa observa-se que influências de outros 

parâmetros fazem que o comportamento para o perfil de precipitação de nossa cidade 

tenha uma divergência para os dados obtidos em outras cidades do Nordeste.  

 

11.5 VELOCIDADE DO VENTO 

11.5.1 Velocidade média 

 Os registros da variação de velocidade média demonstram que os valores obtidos 

nos meses próximos apresentam comportamento semelhante em sua variação (Figura 

26). Observa-se que no primeiro trimestre existem dois picos descendentes para os 

valores de velocidade média do vento (Figura 26 A). O segundo pico visualizado no 

primeiro trimestre pode também ser visualizado no segundo e terceiro trimestre no 

mesmo ano e no ano de 2004 para o último trimestre dos anos analisados (Figura 26 D). 
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Figura 26. Perfil de variação da Velocidade Média do Vento Superficial Terrestre do 

Período de 1977 à 2008: meses de janeiro (linha contínua), fevereiro (linha tracejada) e 

março (linha pontilhada) (A); abril (linha contínua), maio (linha tracejada) e junho 

(linha pontilhada) (B); julho (linha contínua), agosto (linha tracejada) e setembro (linha 

pontilhada) (C); outubro (linha contínua), novembro (linha tracejada) e dezembro (linha 

pontilhada) (D). 

 

 O ciclo Solar 21 (1977 a 1986) apresentou variações nas velocidades médias 

mais evidentes no ano de 1985, pontualmente nos meses de Janeiro à Abril (Figura 27 A 

e B). Essas variações ocorridas no ano de 1985 são evidenciadas no gráfico por picos 

decrescentes e nos meses de abril a Julho de 1980 se apresenta com variações 

ascendentes (Figura 27 B e C). Nos meses constituintes do último trimestre não se 

verifica valores maiores que 0,5 m/s para as variações de velocidade média do vento. 
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Figura 27. Perfil de variação da Velocidade Média do Vento Superficial Terrestre do 

Ciclo Solar 21 (1977 a 1986): meses de janeiro (linha contínua), fevereiro (linha 

tracejada) e março (linha pontilhada) (A); abril (linha contínua), maio (linha tracejada) e 

junho (linha pontilhada) (B); julho (linha contínua), agosto (linha tracejada) e setembro 

(linha pontilhada) (C); outubro (linha contínua), novembro (linha tracejada) e dezembro 

(linha pontilhada) (D). 

 

 As variações da velocidade média do vento atingiram no ciclo 22 (1986 a 1996) 

valores de até 5 m/s nos terceiro trimestre de 1991 (Figura 28 C). Nesse mesmo ano, o 

último trimestre apresentou um perfil de queda dos valores registrados de velocidade 

média (Figura 28 D).  
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Figura 28. Perfil de variação da Velocidade Média do Vento Superficial Terrestre do 

Ciclo Solar 22 (1986 a 1996): meses de janeiro (linha contínua), fevereiro (linha 

tracejada) e março (linha pontilhada) (A); abril (linha contínua), maio (linha tracejada) e 

junho (linha pontilhada) (B); julho (linha contínua), agosto (linha tracejada) e setembro 

(linha pontilhada) (C); outubro (linha contínua), novembro (linha tracejada) e dezembro 

(linha pontilhada) (D). 

 

 Os valores registrados para as variações de velocidade do vento no ciclo solar 23 

(1996 a 2008) demonstram-se totalmente diferente dos ciclos anteriores que estão sendo 

estudados (Figura 29). No ano de 1999, ocorre o início da queda dos valores das 

variações médias, e no ano de 2005, observa-se um perfil de ascensão nos valores 

registrados. O segundo semestre dos anos analisados no ciclo apresenta as maiores 

variações descendente no ciclo, alcançando valores de queda de até 3,5 m/s (Figura 29 

C e D). Os dois primeiros trimestres no período de 2000 à 2005 apresentam um 

comportamento parecidos para os valores médios de velocidade do vento (29 A e B). 
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Figura 29. Perfil de variação da Velocidade Média do Vento Superficial Terrestre do 

Ciclo Solar 23 (1996 a 2008): meses de janeiro (linha contínua), fevereiro (linha 

tracejada) e março (linha pontilhada) (A); abril (linha contínua), maio (linha tracejada) e 

junho (linha pontilhada) (B); julho (linha contínua), agosto (linha tracejada) e setembro 

(linha pontilhada) (C); outubro (linha contínua), novembro (linha tracejada) e dezembro 

(linha pontilhada) (D). 

 

11.5.2 Velocidade máxima do vento 

Os valores registrados entre os anos de 1990 à 2001 foram aqueles com maiores 

velocidades do vento máximo (Figura 30). As menores variações foram observadas 

entre os anos de 1977 à 1990 nos meses do primeiro trimestre (Figura 30 A). No último 

trimestre do ciclo é possível observar um perfil de acréscimo nas velocidades de vento 

máximo (Figura 30 D). 
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Figura 30. Perfil de variação da Velocidade Máxima do Vento Superficial Terrestre do 

Período de 1977 à 2008: meses de janeiro (linha contínua), fevereiro (linha tracejada) e 

março (linha pontilhada) (A); abril (linha contínua), maio (linha tracejada) e junho 

(linha pontilhada) (B); julho (linha contínua), agosto (linha tracejada) e setembro (linha 

pontilhada) (C); outubro (linha contínua), novembro (linha tracejada) e dezembro (linha 

pontilhada) (D). 

 

 No ciclo 21 (1977 a 1986) as variações da velocidade do vento máximo não 

ultrapassam 2 m/s (Figura 31). Com exceção para os valores obtidos nos meses de 

março e setembro no ano de 1982 que antecede uma queda das variações (Figura 31). 
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Figura 31. Perfil de variação Média da Velocidade Máxima do Vento Superficial 

Terrestre do Ciclo Solar 21 (1977 a 1986): meses de janeiro (linha contínua), fevereiro 

(linha tracejada) e março (linha pontilhada) (A); abril (linha contínua), maio (linha 

tracejada) e junho (linha pontilhada) (B); julho (linha contínua), agosto (linha tracejada) 

e setembro (linha pontilhada) (C); outubro (linha contínua), novembro (linha tracejada) 

e dezembro (linha pontilhada) (D). 

 

 As variações de velocidade máxima no ciclo 22 (1986 a 1996) apresentam um 

perfil de ascensão de suas variações no gráfico (Figura 32). No ano de 1991 é possível 

observar que foram registrados os maiores acréscimos nas variações de velocidade do 

vento atingindo valores de até 6 m/s. Os dois últimos trimestre do ciclo demonstram 

perfis bem similares em suas variações (figura 32 C e D). No mês fevereiro, entre os 

anos de 1991 e 1994, observa-se um pico ascendeste que não é visível nos meses 

iniciais do ano (Figura 32A).  
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Figura 32. Perfil de variação Média da Velocidade Máxima do Vento Superficial 

Terrestre do Ciclo Solar 22 (1986 a 1996): meses de janeiro (linha contínua), fevereiro 

(linha tracejada) e março (linha pontilhada) (A); abril (linha contínua), maio (linha 

tracejada) e junho (linha pontilhada) (B); julho (linha contínua), agosto (linha tracejada) 

e setembro (linha pontilhada) (C); outubro (linha contínua), novembro (linha tracejada) 

e dezembro (linha pontilhada) (D). 

 

Os valores encontrados para as variações da velocidade do vento máximo no 

último trimestre do ciclo 23 (1996 a 2008) são os maiores observados podendo atingir 

15 m/s (Figura 33 D). Entre os anos de 2001 e 2002 registra-se uma queda nas variações 

em todos os meses do ciclo em questão (Figura 33). No primeiro trimestre é visível um 

período em que as variações nas velocidades são muito pequenas (Figura 33 A).  
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Figura 33. Perfil de variação Média da Velocidade Máxima do Vento Superficial 

Terrestre do Ciclo Solar 23 (1996 a 2008): meses de janeiro (linha contínua), fevereiro 

(linha tracejada) e março (linha pontilhada) (A); abril (linha contínua), maio (linha 

tracejada) e junho (linha pontilhada) (B); julho (linha contínua), agosto (linha tracejada) 

e setembro (linha pontilhada) (C); outubro (linha contínua), novembro (linha tracejada) 

e dezembro (linha pontilhada) (D). 

 

 Os dados obtidos e analisados no período que correspondeu aos anos dos três 

ciclos solares demonstram velocidades médias que variaram de 1,5m/s à 6,0 m/s 

normalmente nos meses de outubro, novembro e dezembro, onde também foram 

registradas velocidades máximas do vento de até 15 m/s. Para ventos com médias  

horárias  acima  de  10  m/s,  o  escoamento  é  turbulento  o suficiente  para  suprimir  

os  efeitos  térmicos, podendo  a atmosfera ser considerada neutra (LOREDO-SOUZA  

et al., 2004  apud  ROBALLO & FISCH, 2008). 

Existem diferenças significativas entre as velocidades do vento dos períodos 

chuvoso e seco, e também, pequenas diferenças entre as velocidades do vento, 

considerando-se períodos diurno e noturno. As análises da influência do vento em 
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estruturas verticais devem ser feitas, considerando-se os vários parâmetros descritos e 

não somente um deles, pois o acoplamento do escoamento atmosférico é complexo e 

estes indicadores, individualmente, não medem perfeitamente a turbulência 

(FISCH,1999). Parâmetros que podem estar influenciando os ventos são o máximo e o 

mínimo solar. No trabalho podemos visualizar nos ciclo que o comportamento da 

velocidade média e máxima dos ventos sofre alguma influência. 

 

11.6 CICLO SOLAR  

 

Para realização do estudo do clima de uma região é necessário a compreensão 

que este é resultante de diversos fatores espaciais e geomorfológicos quais sejam: 

movimento de rotação e translação, energia solar, latitude, altitude, ventos, distribuição 

das terras e das águas, vegetação, etc. Quanto à caracterização é definida pelos 

elementos: temperatura do ar, umidade do ar, movimentos das massas de ar e 

precipitações, torna-se, pois, importante para a compreensão do sistema atmosférico 

(MAITELLI, 1994). 

Os dados meteorológicos obtidos dos anos dos três ciclos solares demonstram 

um comportamento ligado ao máximo e mínimo solar que possuem comportamentos 

bem característicos (Figura 34). Com base nessa constatação inicial decidimos analisar 

as tempestades geomagnéticas ocorridas no intervalo escolhido para o desenvolvimento 

do estudo.  
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11.6.1 Ciclo Solar x Temperatura superficial terrestre 

 

No início do mês de novembro de 2001 as temperaturas se elevaram 2,5°C nos 

quatro primeiro dias. Esse comportamento manteve-se até o dia 19 e por volta do dia 21 

sofreu uma mudança com uma quebra brusca na temperatura média de 3°C seguida 

posteriormente com a retomada do comportamento do perfil nos demais dias do mês. 

Um comportamento de queda no perfil de temperatura também pode ser visualizado no 

ano de 2002 por volta do dia 21 do mesmo mês. Quando comparamos o perfil dos 

meses com o ciclo solar, observamos variações de temperaturas diferentes para os ciclos 

analisados. Nos meses de novembro dos anos de 2004, 2005 e 2006 as variações de 

temperaturas não ultrapassam variações de 2°C. No mês de novembro dos anos de 2001 

a 2003 às temperaturas máximas na maior parte dos dias variaram 1,5°C e atingiram 

temperaturas mínimas de aproximadamente 30°C e máximas de 32°C. No ano 2001 por 

volta do dia 21 de novembro é visível no gráfico uma queda nas temperaturas máximas 

de aproximadamente 3°C, no ano seguinte, no mesmo período, observamos uma queda 

menos acentuada que atingiu 1,5°C. Nos anos de 2004 à 2006 são registradas grandes 

variações nas temperaturas máximas no decorrer do mês de novembro em especial no 

seu início. No período de 17 a 28 do mês em questão as variações se demonstram 

menores atingindo uma similaridade em seus perfis. As temperaturas mínimas 

registradas no período de 2001 a 2003 demonstraram perfis bem diferentes. As maiores 

temperaturas observadas nesse período foram às do ano de 2003 que estiveram em 

valores por volta de 26°C. As menores temperaturas mínimas registradas foram às 

encontradas no ano de 2002. Os três anos apresentaram, apesar de graus diferentes, 

picos semelhantes no mesmo período do mês. No dia 20 é visível um perfil ascendente e 

no dia 21 um pico descendente. No período de 2004 a 2006 as menores temperaturas 

mínimas foram registradas no ano de 2002. Os anos de 2001 e 2003 demonstram 

temperaturas mínimas semelhantes e com temperaturas por volta dos 26°C.  
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11.6.2 Ciclo Solar x Precipitação superficial terrestre 

 

 Os volumes de chuva para o mês de novembro do triênio 2001 à 2003 foram em 

uma análise geral bem baixos. Foram registrados valores abaixo de 1 mm para o ano de 

2002 e valores que não ultrapassaram 2 mm para o ano de 2001. Entre os dias 13 e 18 

de novembro de 2003 foram registrados os valores maiores de precipitação chegando a 

valores de aproximadamente 38 mm. Os valores de precipitação para os anos de 2004 a 

2006 foram maiores que do triênio anterior. O tempo de chuva ultrapassou 20 dias no 

mês, o que representa um aumento significativo em relação aos anos anteriores. O ano 

de 2001 apresentou as maiores variações de precipitação alcançando valores de 20 mm. 

O ano de 2002 apresentou um período longo de chuvas e valores de precipitação 

maiores que 10 mm. 

 

11.6.3 Ciclo Solar x Umidade Relativa  

 

 No triênio de 2001 a 2003 os percentuais de umidade para o mês de novembro 

atingiram valores mínimos de 62% e máximos de 92%. Nos primeiros quinze dias dos 

meses de novembro ficam evidentes que o ano de 2001 foi o que apresentou os valores 

menores de umidade. O mês de novembro de 2003 foi o que apresentou uma menor 

variação nos valores registrados de umidade para esse triênio. No ano de 2001 e 2003 

entre os dias de 20 e 21 ocorreu um aumento brusco nos valores de umidade chegando 

em 2001 atingir valores superiores a 90% e uma variação maior de 30% sendo 

posteriormente registrado uma queda nos valores por volta do dia 24. No ano de 2002, o 

aumento se deu de uma forma mais lenta tendo normalizado os valores de umidade por 

volta do dia 26. 

 Os valores mínimos e máximos para umidade observados no mês de novembro 

no triênio de 2004 a 2006 foram respectivamente 68% e 86%. As maiores variações 

ocorrem antes dos dias em que ocorreram as tempestades magnéticas no primeiro 

triênio. É possível observar que o ano de 2004 foi o que apresentou os maiores registros 

de variações no segundo triênio estudado chegando a atingir valores de variação de 14 

%por volta do dia 12 de novembro. Entre os dias 18 e 23 do mês de novembro do 

triênio 2004 à 2006 é possível visualizar um comportamento de pouca alteração de 

valores de umidade. 
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11.6.4 Ciclo Solar x Pressão Atmosférica Terrestre  

 

 As variações de Pressão atmosféricas nos dois triênios estudados nessa etapa do 

trabalho demonstraram comportamentos bem diferentes. No primeiro triênio (2001 a 

2003) o mês de novembro do ano de 2001 apresentou um comportamento com grandes 

variações nos valores registrados. Nesse ano após um período de crescimento nos 

valores de pressão iniciados no dia 15 ocorre uma queda marcante nos valores chegando 

a atingir 1005 hPa que no primeiro triênio se caracteriza como o menor valor registrado 

para pressão. No ano de 2002, observam-se dois picos descendentes para pressão, o 

primeiro e maior no dia 20 e o segundo e mais suave no dia 28 de novembro. Em 2003 

ocorre uma queda nos valores a partir do dia 14 chegando a valores por volta de 1007 

hPa no dia 20 de novembro. No segundo triênio, em que não existe influência de 

tempestades magnéticas registradas nos meses de novembro é perceptível um perfil de 

comportamento de pressão atmosférica diferente do triênio anterior estudado.  Nos dez 

primeiros dias são registrados quedas de até 3 hPa na pressão. Na segunda quinzena dos 

meses desse triênio não se observa grandes alterações no comportamento de pressão 

atmosférica.  

  

11.6.5 Ciclo Solar x Velocidade do Vento  

 

No primeiro triênio de 2001 a 2003 a velocidade média do vento do mês de 

novembro teve valores menores que 3,5 m/s e atingiu valores próximos a 8,5 m/s. O ano 

de 2001 apresentou um comportamento similar nos valores no decorrer de todo o mês 

de novembro. O pico ascendente mais evidente no início do mês tem seu início no dia 

01 e tendo seu termino no dia 06.  No ano de 2002 existiu um aumento crescente por 

volta dos dias 14 ao dia 19. O pico desse período ocorreu no dia 15 de novembro e teve 

os valores máximos para as velocidades médias do vento. No ano de 2003 o dia 22 de 

novembro apresentou um pico demonstrando um aumento da velocidade média do 

vento atingindo valores de 7,5m/s.  No segundo triênio de 2004 a 2006 as menores 

velocidades médias do vento foram registradas no ano de 2001. Foram registrados 

valores que são representados em uma região de velocidades constantes de ventos no 

período de 18 a 22 do mês de novembro. No ano de 2003 entre os dias 14 e 21 de 

novembro foi registrado um aumento dos valores da velocidade médias do vento.  
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 As velocidades máximas do vento (VVM) no ano de 2001 demonstraram um 

perfil bem similar em todos os dias do mês de novembro quando se observa o perfil do 

gráfico. As VVM nesse ano variaram entre 6 m/s e 10 m/s. No ano de 2001 e 2002 é 

possível observar dois picos ascendestes bem evidentes no dia 21 de novembro. No 

triênio de 2004 a 2006 as velocidades máximas dos ventos de 2004 foram menores com 

relação aos demais cinco outros anos. É possível observar que do dia 17 ao dia 22 do 

mês de novembro do ano em questão não ocorreu uma variação na velocidade máxima 

dos ventos. Comportamento semelhante também é observado nos anos de 2005 e 2006 

entre os dias 15 e 21 do mesmo mês. As variações nas velocidades máximas dos ventos 

nos anos de 2005 e 2006 são bem semelhantes, mais nos últimos anos, as variações são 

mais expressivas.   

 

12 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A falta de observações climáticas em longo prazo de alta qualidade e 

homogêneas, ou a dificuldade de acesso a bases de dados, muitas das quais nas mãos de 

instituições governamentais em várias partes da América do Sul, foi o maior obstáculo 

para a quantificação das mudanças extremas durante o século passado. Dessa forma 

trabalhos que façam levantamento que possibilitem a criação de banco de dados 

possuem um grande potencial tecnológico de grande valor para diversas áreas 

(HAYLOCK et al., 2005; VINCENT et al., 2006) 

Estudos indicam que existem relações entre as alterações climáticas com eventos 

astronômicos (DUPLESSY, 1992; LE TREUT e KANDEL, 1992). A compreensão 

desse argumento nos remete a conceitos físicos e geofísicos (DUPLESSY, 1992). 

Variações nas temperaturas ou nos totais de chuvas associadas a variações do número 

de manchas solares ou de atividade magnética são cada vez mais relatados nas últimas 

décadas (PUGASHEVA et al.,1995; GUSEV et al., 1995).  

Os ciclos solares não são simétricos possuindo sua duração de transição do 

período mínimo para o máximo menor do que a duração do máximo para o mínimo 

(LEICK, 1995). 

O ciclo 23 (1996 a 2008) apresentou o período de máxima atividade solar entre 

os anos de 2000 e 2001, o que ocasionou um aumento do número de manchas solares e, 

consequentemente, do número de elétrons presentes na ionosfera. Neste ciclo, 



74 
 

Mauricio Lima de Alcântara        Programa de Pós-Graduação em Ciências Climáticas 
 

isoladamente, esse período demonstrou uma contagem numérica de manchas solares 

altas quando se observa os valores de 1997 até setembro de 2010 (KUNCHES, 2000). 

Recentemente o estudo do ciclo solar tem se tornado alvo de grande interesse 

internacional, devido a sua relação com muitos efeitos que ocorrem sobre as 

tecnologias, ambos sobre a superfície terrestre e no clima espacial (DAL POZ, 

CAMARGO E AGUIAR, 2008). 

 

13 CONCLUSÕES 

 

O estudo da influência de fenômenos relacionados com a atividade solar sobre o 

clima terrestre e da previsão do “tempo espacial” é um dos principais tópicos atuais de 

pesquisa em geofísica. Os resultados obtidos estão respondendo a algumas contradições 

da teoria meteorológica clássica, que considera os processos atmosféricos atuando de 

forma independente do meio interplanetário. 

As correlações entre fenômenos ligados à variabilidade solar de longo e curto 

prazos e índices meteorológicos em regiões do hemisfério sul são importantes para o 

entendimento da ação do mecanismo de interação Sol-Terra. As análises dos dados 

climatológicos coletados no CLBI permitem sugerir que são influenciados pelos ciclos 

solares. 

As maiores médias de temperatura superficiais foram visualizadas no primeiro 

trimestre dos ciclos avaliados (janeiro, fevereiro e março). As menores variações médias 

de temperatura superficiais foram observadas entre os meses de julho à setembro. Os 

valores de temperaturas maiores apresentam uma correlação positiva para os máximos 

solares dos ciclos.  

No período de janeiro a março dos anos analisados foi observado uma maior 

variação de temperatura máxima. Nos ciclos 21 e 23 o mínimo solar coincidem com os 

maiores valores encontrados de temperatura. 

Os valores médios de temperatura mínima encontram-se registrados no terceiro 

trimestre dos anos analisados (julho à setembro). Nesse mesmo intervalo foram 

observados as maiores variações de umidades. Os valores mínimos do ciclo solar 

coincidem com os maiores valores percentuais de umidade. 

O último trimestre dos anos analisados foi o que apresentou uma maior variação 

de pressão. No ciclo 22 o mínimo solar coincidem com os valores maiores para pressão. 
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Nos dois outros ciclos não é visível uma relação do máximo e mínimo solar com os 

valores encontrados para pressão. 

Os menores valores para os dados coletados de precipitação foram observados 

no último trimestre. O segundo trimestre dos anos analisados (abril à junho) apresentou 

as maiores variações de volumes para precipitação. Um fato importante observado foi 

que o ciclo 23 apresentou de forma geral os maiores volumes de chuvas. Os maiores 

valores ou intervalos de aumento do volume de precipitação está associado nos ciclo 

estudados com o mínimo solar. 

Os valores médio de velocidade de vento são similares no ciclo solar 21 e 22. 

Contudo, no ciclo solar 23 foi observado uma queda nos valores quando comparados 

com os dois ciclos iniciais. Os valores maiores de velocidade média do vento 

encontram-se associados com o valores máximo solar. 

As análises e coletas de dados permitem a criação de um banco de dados 

considerando a necessidade por não existir materiais publicado sobre as correlações de 

curto e longo prazo entre eventos da variabilidade solar e do clima de regiões de baixas 

latitudes do hemisfério sul. Consideramos que estes resultados podem ajudar a entender 

melhor os mecanismos de interação Sol-Terra e também podem servir para o 

melhoramento dos modelos existentes de previsão meteorológica. Além disso, os 

resultados obtidos sugerem comportamento cíclico no transcorrer dos ciclos solares 

analisados o que refuta a ideia comum do aquecimento global. 

 



76 
 

Mauricio Lima de Alcântara                  Programa de Pós-Graduação em Ciências Climáticas 

REFERÊNCIAS 
 
 
ADALFRAN, H.M.S.; SILVA, B.C.O.; JUNIOR, N.P.C.; SILVA, F.M. Dinâmica espectral-

temporal nos campos de umidade, temperatura e vegetação na cidade de Natal/RN por 

geoprocessamento. REVISTA GEONORTE, Edição Especial, V.2, N.4, p.1421 – 1432, 

2012. 

 

ARAÚJO, L.E.; SOUSA, F.A.S.; RIBEIRO, M.A.F.M.; SANTOS, A.S.; MEDEIROS, P.C. 

Análise estatística de chuvas intensas na bacia hidrográfica do Rio Paraíba. Revista Brasileira 

de Meteorologia, v.23, n.2, 162-169, 2008. 

 

AYOADE, J.O. Introdução à climatologia para os trópicos. 11. ed. Rio de Janeiro: 

Bertrand Brasil, 2006. 

 

B. G. FEJER, L. SCHERLIESS, and E. R. DE PAULA. Efects of the vertical plasma drift 

velocity on the generation and evolution of equatorial spread F. J. Geophys. Res., 

104:19,859-19,869, 6 1999. 

 

BACK, A. J. Aplicação de análise estatística para identificação de tendências climáticas. 

Pesquisa Agropecuária Brasileira. Brasília, v. 36, n. 5, p. 717-726, 2001. 

 

BARBIRATO, G. M; SOUZA, L. C. L.; TORRES, S. C. Clima e cidade: a abordagem 

climática como subsídio para estudos urbanos. Maceió: EDUFAL, 2007. 

 

BATISTA, I.S. Notas de aula do curso “Introdução à ionosfera e a propagação de ondas” 

ministrado no Programa de Pós-Graduação em Ciências Cartográficas da Faculdade de 

Ciências e Tecnologia da Universidade Estadual Paulista, 2003.  

 

BILITZA, D. International Reference Ionosphere 1990, NSSDC 90-22, Greenbelt, 

Maryland, 1990.Disponível em: http://modelweb.gsfc.nasa.gov/ionos/iri.html. Acesso em: 28 

mar.2006. 

 



77 
 

Mauricio Lima de Alcântara                  Programa de Pós-Graduação em Ciências Climáticas 

BILITZA, D. International Reference Ionosphere 2000, Radio Science, v.36, n.2, p. 261-

275, March/April 2001. Disponível em: 

http://modelweb.gsfc.nasa.gov/ionos/iri/iri_2000_rs.pdf. Acesso em: 05 out.2005. 

BISHOP, R. L., N APONTE, G. D. EARLE, M. SULZER, M. F. LARSEN, G.S.PEN

G, ARECIBO. Observations of ionospheric perturbations associated with the 

passage of Tropical Storm Odette. J. Geophys. Res.,111, doi:10.1029/2006JA011668, 

2006. 

 

BIUDES, M.S.; MACHADO, N.G.; DANELICHEN, V.H.M.; SOUZA, M.C.; VOURLITIS, 

G.L.; NOGUEIRA, J. S. Ground and remote sensing-based measurements of leaf área 

index in a transitional forest and seasonal flooded forest in Brazil. Int J Biometeorol, 

58:1181–1193, 2014. 

 

BRANCO, A.E.C. O desenho urbano e sua relação com o microclima: um estudo 

comparativo entre duas áreas centrais em Teresina – Piauí. In: VI Encontro Nacional de 

Conforto no Ambiente Construído, 11 a 14 de novembro de 2001, São Pedro, SP. Anais do VI 

ENCAC, 2001. 

 

BUTLER, Robert F.PALEOMAGNETISM:  Magnetic Domains to GeologicTerranes. 

Electronic Edition.  Department of Chemistry and Physics.  University of Portland. Portland, 

Oregon. USA, 2004. 

 

CAMPBELL, Wallace H. Earth Magnetism, Academic Press, 2001, 179p. 

 

CARVALHO, M. M. Clima urbano e vegetação: estudo analítico e prospectivo do Parque 

das Dunas em Natal/RN. (Dissertação de Mestrado). Natal: Programa de Pós Graduação em 

Arquitetura e Urbanismo/UFRN, 2001. 288p. 

 

CASCUDO, Luís da Câmara. Dicionário do Folclore Brasileiro. 2.ed. Inst.Nac.Livro. Rio de 

Janeiro. 1962. 

 

CASTRO, M. S. G. Influência do clima no planejamento urbano e análise do 

comportamento termo higrométrico do Conjunto Habitacional Ponta Negra/ RN. 



78 
 

Mauricio Lima de Alcântara                  Programa de Pós-Graduação em Ciências Climáticas 

(Dissertação de Mestrado). São Paulo: Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e 

Urbanismo USP/EESC, 1991. 178p. 

CHU, S.X.; LIU, L.H. Analysis of terrestrial solar radiation exergy. Solar Energy ,83, 

1390–1404, 2009. 

 

COSTA JR, E.; SIMÕES JR, F.J.R.; CARDOSO, F.R. and ALVES, M.V. Solar wind and 

geomagnetic activity. Revista Brasileira de Ensino de Física, v. 33, n. 4, 4301, 2011. 

 

COSTA, H. C. et al. Espacialização e Sazonalidade da Precipitação Pluviométrica do 

Estado de Goiás e Distrito Federal. In: Revista Brasileira de Geografia Física. 2012, p.92. 

Disponível em: < http:// www.ufpe.br/rbgfe>. Acesso em: 28 agosto 2012. 

 

COSTA, J.R.S; SILVA, F. M.; BEZERRA. Conforto térmico na cidade de Natal e Ceará-

Mirim/RN utilizando os métodos de ITU e WCI. Okara: Geografia em Debate, João 

Pessoa, v. 3, p.241-253, 2009. 

 

CUI, Y.  J.  And ZORNBERG, J.  (2008).  Water  Balance  and  Evapotranspiration 

Monitoring  in  Geotechnical  and  Geoenvironmental  Engineering.  Geotech.  Geol. Eng. 

DOI 10.1007/s10706-008-9198-z. 

 

CUNHA, D.G.F.; VECCHIA, F. As abordagens clássica e dinâmica de clima: uma revisão 

bibliográfica aplicada ao tema da compreensão da realidade climática. Ciência e Natura, 

UFSM, 29 (1): 137 - 149, 2007. 

 

CUNHA, Euclides da. Obra Completa. Rio de Janeiro: Companhia José Aguilar Editora, 

1966. 

 

CUNHA, Euclides da. Os sertões. 25. Ed. Franc. Alves. São Paulo, 1957. 

 

DAL POZ, W.R.; CAMARGO, P.O.; AGUIAR, C.R.  Período de mínima atividade solar: 

melhora no desempenho do posicionamento relativo (no prelo).  In:  Boletim de Ciências 

Geodésicas. Curitiba: UFPR, 2008. 

 



79 
 

Mauricio Lima de Alcântara                  Programa de Pós-Graduação em Ciências Climáticas 

DAL POZ, W.R.; CAMARGO, P.O.; AGUIAR, C.R. Minimum Solar Activity Period: 

Performance Improvement of the Relative 

Positioning. Bol. Ciênc. Geod., sec. Artigos, Curitiba, v. 14, no 1, p.35-54, 2008. 

 

DENARDINI, C.M. Desenvolvimento de um sistema de correção de fase para o radar 

ionosférico de São Luís do Maranhão, Tese (Doutorado em Ciência Espacial/Geofísica 

Espacial) - Inpe, São José dos Campos, p.32, 1999. 

  

DIANA E. BOWLER; LISETTE BUYUNG-ALI; TERI M. KNIGHT; ANDREW S. 

PULLIN. Urban greening to cool towns and cities: A systematic review of the empirical 

evidence. Landscape and Urban Planning, 97, 147–155,2010. 

 

DOW AND DEWALLE. Trends in evaporation and Bowen ratio on urbanizing 

 

DUARTE, D.; SERRA, G. Padrões de ocupação do solo e microclimas urbanos. Téchne, 

São Paulo, n 64, p. 46-49, 2002. 

 

DYER, C. S. et al. Solar Particle Enhancements of Single-Event Effect Rates at Aircraft 

Altitudes. IEEE Transactions on Nuclear Science, v. 50, n. 6, p. 2038-2045, 2003. 

 

EL GIZAWY, M.L.Development of an ionosphere monitoring technique using GPS 

measurements for high latitude GPS users. 2003. 161p. Msc thesis  –  Department of 

Geomatics Engineering, UCGE Report nº 20171, The University of Calgary, Calgary, 

Alberta, Canada. 

 

FEDERICO, C. A. Dosimetria da radiação cósmica no interior de aeronaves no espaço 

aéreo brasileiro. 2011. 172f. Tese (Doutorado em Ciências na Área de Tecnologia Nuclear) – 

Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, São Paulo. 

 

FEDERICO, C. A. et al. Neutron spectra measurements in the south Atlantic anomaly 

region. Radiation Measurements, v. 45, n. 10. pp. 1526–1528,2010.  

 



80 
 

Mauricio Lima de Alcântara                  Programa de Pós-Graduação em Ciências Climáticas 

FEDRIZZI, M. Estudo do efeito das tempestades magnéticas sobre a ionosfera utilizando 

dados do GPS. 2003. 223p. Tese (Doutorado em Geofísica Espacial) -  Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais, São José dos Campos. 

FIRPO, M.A.F.; SANSIGOLO, C.A.; ASSIS, S.V. Climatology and seasonal variability of 

the number of warm and cold waves in Rio Grande do Sul associated to ENOS. Rev. 

Bras. Meteorol. V.27, N.1, São Paulo, 2012.  

 

FONSECA JUNIOR,  E.S..  Osistema  GPS  como  ferramenta  para  avaliação  da  

refração GPS.  2003.  151p.  Dissertação(Mestrado  em  Geofísica  Espacial)  –  Instituto  

Nacional  de Pesquisas Espaciais, São José dos Campos. 

 

FRITTS, D. C. AND VADAS, S. L. Gravity wave penetration into the thermosphere: 

sensitivity to solar cycle variations and mean winds. Ann. Geophys., 26, 3841-3861, 2008. 

 

FRITZSONS, E.; MANTOVANI, L.E.; AGUIAR, A.V. Relação entre altitude e 

temperatura: uma contribuição ao zoneamento climático no estado do Paraná. Revista 

de estudos ambientais. v.10, n. 1, p. 49-64, 2008. 

 

FROTA, A. B.; SCHIFFER, R. S. Manual de Conforto Térmico. 7. ed. São Paulo: Studio 

Nobel, 2003. 

 

GIVONI, B. Cooled soil as a cooling source for buildings. Solar Energy, 81, 316–328, 

2007. 

 

GONZALEZ WD, JOSELYN JA, KAMIDE Y, KROEHL HW, ROSTOKER G, 

TSURUTANI BT & VASYLIUNAS VM. 1994. What is a magnetic storm? J. Geophys. 

Res., 99(A4): 5771–5792, April. 

 

GRAY, L. J., et al. Solar influences on climate. Rev. Geophys., 48, 2010. 

 

GUEDES, R. L. Variações e mudanças climáticas. São José dos Campos: 2003. 21p 

 

GUEDES, R.L.; ANDREOLI, R.V.; KAYANO, M.T.; OYAMA, M.D.; ALVES, M.A.S. 

Série temporal de precipitação mensal de Fortaleza, Brasil: comparação entre 



81 
 

Mauricio Lima de Alcântara                  Programa de Pós-Graduação em Ciências Climáticas 

observações e dados de reanálise do NCEP/NCAR. Revista Brasileira de Meteorologia, 

v.20, n.1, 83-92, 2005. 

 

GUERREIRO, M. J. S., MAIA DE ANDRADE, E., ABREU, I. AND LAJINHA, T. Long-

term variation of precipitation indices in Ceará State, Northeast Brazil. Int. J. Climatol., 

33: 2929–2939, 2013. doi:10.1002/joc.3645 

 

GUEYMARD ,C.A. The sun’s total and spectral irradiance for solar energy applications 

and solar radiation models. Solar Energy, 76, 423–453, 2004. 

 

HAJEK, M. et al. A TLD-based personal dosemeter system for aircrew monitoring. 

Radiation Protection Dosimetry, v. 110, n. 1-4, pp. 337–41, 2004. 

 

HARGREAVES, J. K. The Solar-Terrestrial Environment. Cambridge: Cambridge 

University Press, 1995. 

 

HEINZ WANNER; STEFAN BRÖNNIMANN; CARLO CASTY1, DIMITRIOS 

GYALISTRAS; JÜRG LUTERBACHER; CHRISTOPH SCHMUTZ; DAVID B. 

STEPHENSON and ELENI XOPLAKI. North atlantic oscillation – concepts and studies. 

Surveys in Geophysics 22: 321–382, 2001. 

 

HEWITT, P. Física Conceitual, Ed. Bookman, 2002. 

 

HOYT, D. V. E SCHATTEN, K. H. The role of sun in climate change. Oxford: University 

Press, 1997.  

 

IEC - International Electrotechnical Commission. Process management for avionics -

Atmospheric radiation effects – Part 1: Accommodation of atmospheric radiation effects 

via single event effect within avionics electronic equipment. TECHNICAL 

SPECIFICATION IEC/TS 62396-1.Suíça: IEC, 2006. 64p 

 

IPCC. INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE. Climate Change 

2007: The Physical Science Basis. Summary for Policymakers. Disponível em: 

<http://www.ipcc.ch>. Acesso em: 20 nov. 2010. 



82 
 

Mauricio Lima de Alcântara                  Programa de Pós-Graduação em Ciências Climáticas 

 

J. A. MARENGO AND C. C. CAMARGO. Surface air temperature trends in southern 

Brazil for 1960–2002. Int. J. Climatol. 28: 893–904,2008. 

J. H. A. SOBRAL. Ionospheric plasma bubble climatology over Brazil based on 22 years 

(1977-1998) of 630 nm airglow observations. Journal of Atmospheric and Solar Terrestrial 

Physics, 64:1517-1524, 3 2002. 

 

J. M. FORBES, J.; RUSSELL, S.; MIYAHARA, X.; ZHANG, S.; PALO, M.; MLYNCZAK, 

C. J. MERTENS, AND M. E. HAGAN. Troposphere-thermosphere tidal coupling as 

measured by the SABER instrument on TIMED during July–September 2002. J. 

Geophysical Research, VOL. 111, 2006. 

 

JAFFAL, I; OULDBOUKHITINE, S.; BELARBI, R. A comprehensive study of the impact of 

green roofs on building energy performance. Renewable Energy, 43, 157-164, 2012. 

 

K. BRAGANZA, D.J. KAROLY, A.C. HIRST, M.E. MANN, P. STOTT, R.J. STOUFFER, 

S.F.B. TETT. Simple indices of global climate variability and change. Climate Dynamics, 

20: 491–502, 2003. 

 

KARAKOTI, I.; PANDE, B.; PANDEY, K. Evaluation of different diffuse radiation 

models for Indian stations and predicting the best fit model.  Renewable and Sustainable 

Energy Reviews, 15, 2378–2384, 2011. 

 

KRUSCHE, Nísia; SARAIVA, Jaci M.  B; REBOITA, Michelle S.  Normais climáticas 

provisórias de 1991 a 2000 para Rio Grande, RS. Rio Grande, Ed. FURG, 2001. 

 

KUNCHES, J.M.  In the teeth of cycle 23.  In:  13 THInternational  Technical  Meeting  of  

the Satellite  Division  of  the Institute  de  Navigation  -  ION  GPS-2000  –  CD  ROM,  Salt  

Lake  City, Utha, Sept. 19-22, 2000. 

 

LANDSBERG, H.E. The urban climate. New York, Academic Press, 1981, 275p. 

 



83 
 

Mauricio Lima de Alcântara                  Programa de Pós-Graduação em Ciências Climáticas 

LEI ZHAO, JINSONG CHEN, ZONGHUA DING, NA LI, ZHENWEI ZHAO. First 

observations of tidal oscillations by an MF radar over Kunming (25.6°N, 103.8°E). 

Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics, 2012, 78-79, 44 

LIMA, L. M., Observações de ondas Planetárias na região da Mesopausa equatorial e de 

baixas Latitudes do Hemisfério Sul, Tese (Doutorado em Geofísica Espacial) - Inpe, São 

José dos Campos, 2004.  

 

MARANDOLA JR., E. E HOGAN, D.J. Vulnerabilidades e riscos: entre geografia e 

demografia. R. Bras. Est. Pop., São Paulo, v. 22, n. 1, 2005. 

 

MATSUOKA, M.T.; CAMARGO, P. O.; BATISTA, I.S. Analise da ionosfera usando 

dados de receptores GPS durante um per íodo de alta atividade solar e comparação com 

dados de digissondas. Brazilian Journal of Geophysics, Vol. 27(4), 2009. 

 

MATSUOKA, M.T.; CAMARGO, P.O.; BATISTA, I.S. Solar flare impact in the 

ionosphere and GPS positioning in the Brazilian region: a study case for the October, 28 

2003 event. Bol. Ciênc. Geod., sec. Artigos, Curitiba, v. 12, no 2, p.315-334, 2006. 

 

MATZNER, Richard A. Dictionary of Geophysics, Astrophysics and Astronomy, Ed. 

CRC, Press ISBN 0-8493-2891-8, USA, 2001. 

 

MAYR, H. G., HARRIS, I., SPENCER, N. W., HEDIN, A. E., WHARTON, L. E., PORTER, 

H. S., WALKER, J. C. G. AND CARLSON, H. C. Tides and the midnight temperature 

anomaly in the thermosphere. Geophys. Res. Lett., 6: 447–450, 1979.  

 

MEDEIROS, S.R.R. de; NAZARENO, A.C. Albedo à superfície a partir de imagens Landsat 

5 em áreas de cana-de-açúcar e cerrado.  Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e 

Ambiental, v.14, p.279-287, 2010. 

 

MENDONÇA, E. A.  &  DANTAS, R.T. Estimativa da evapotranspiração de referência 

no município de Capim, PB. R. Bras. Eng. Agríc. Ambiental, v.14, n.2, p.196–202, 2010. 

 

MENDONÇA, R. R. S. de. Influência das variabilidades solar, geomagnética e 

atmosférica na modulação da intensidade de raios cósmicos. 2011. 94 f. Dissertação 



84 
 

Mauricio Lima de Alcântara                  Programa de Pós-Graduação em Ciências Climáticas 

(Mestrado em Geofísica Espacial / Ciências do Ambiente Solar-Terrestre) – Instituto Nacional 

de Pesquisas Espaciais, São José dos Campos. 

N.R. RIGOZO; A. PRESTES; D.J.R. NORDEMANN; H.E. DA SILVA; M.P. SOUZA 

ECHER; E. ECHER. Solar maximum epoch imprints in tree-ring width from Passo 

Fundo, Brazil (1741–2004). Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics: 70, 1025–

1033, 2008. 

 

NAKANO, T.; NISHI, R.; UMEBAYASHI, T.  Mechanism of magnetic flux loss in 
molecular clouds. The Astrophysical Journal, 573:199–214, 2002. 
 
NOAA. National Oceanic and Atmospheric Administration. Global Climate Change 

Indicators. Disponível em: <http://www.ncdc.noaa.gov/indicators/index.html >. Acesso em: 

10 dez. NOAA, 2010b. 

 

OLIVEIRA FILHO, K.S.O; SARAIVA, M.F.O. Astronomia e Astrofísica. Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul, Departamento de Astronomia – Instituto de Física. 2000.  

 

PACHECO, N. A.; BASTOS, T. X. Umidade relativa do ar no município de Capitão Poço, 

Estado do Pará.  Belém:  Embrapa Amazônia Oriental, 2004.   

 

PEARLMUTTER, D.; ROSENFELD, S. Performance analysis of a simple roof cooling 

system with irrigated soil and two shading alternatives. Energy and Buildings, 40, 855–

864, 2008. 

 

PEREIRA, A. R.; ANGELOCCI, L. R.; SENTELHANS, P. C. Agrometeorologia: 

fundamentos e aplicações práticas. Guaíba: Agropecuária, 2002.  

 

PEREIRA, J.A.S.; FRANÇA, L.M.A.; GALVINCIO, J.D. Relationship between vegetation 

indices and altimetry in Triunfo-PE, Brazil. Journal of Hyperspectral Remote Sensing, 03, 

037-043, 2012. 

 

PEREIRA, V.A.S.; CAMARGO, P.O. Estimativa e análise de índices de irregularidades 

da ionosfera utilizando dados GPS de redes ativas. Bol. Ciênc. Geod., sec. Artigos, 

Curitiba, v. 19, n 3,374-390, 2013. 

 



85 
 

Mauricio Lima de Alcântara                  Programa de Pós-Graduação em Ciências Climáticas 

PICKETT, S., CADENASSO, M., & GROVE, J., NILON, C., PUYAT, R., ZIPPERER, W., 

et al. . Urban Ecological Systems: Linking terrestrial ecological, physical, and 

socioeconomic components of Metropolitan Areas. Annual Review of Ecology and 

Systematics, 32, 127–157, 2001. 

 

PIMENTEL, M. G. P. Método de Estimativa de Temperaturas Mínimas e Máximas 

Médias Mensais Climatológicas do ar no Rio Grande do Sul.2007. 77f. Dissertação 

(Mestrado em Meteorologia) - Faculdade de Meteorologia, Universidade Federal de Pelotas, 

Pelotas. 

 

PRIEST, E. R. Solar magneto-hydrodynamics. Dordrecht: D. Reidel Publishing Company, 

1987. 369p. Geophysics and Astrophysics Monographs. 

 

REBOITA, M.S.; GAN, M.A.; ROCHA, R.P.; AMBRIZZI, T. Regimes de precipitação na 

América do Sul: uma revisão bibliográfica. Revista Brasileira de Meteorologia, v.25, n.2, 

185 - 204, 2010 

 

REBOITA, M.S.; KRUSCHE,N. and PICCOLI, H.C. Climate variability in Rio Grande, 

RS, Brazil: a quantitative analysis of contributions due to atmospheric systems. Rev. Br. 

Met., v.21, n.2, 256-270, 2006. 

 

RIGOZO, N.R.; SOUZA ECHER, M.P.; EVANGELISTA, H.; NORDEMANN, D.J.R.; 
ECHER, E. Prediction of sunspot number amplitude and solar cycle length for cycles 24 
and 25. Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics, 73, 1294–1299, 2011. 
 
ROMERO, H.; VÁSQUEZ, A. Evaluación ambiental del proceso de urbanización de las 

cuencas del piedemonte andino de Santiago de Chile. Revista EURE, 31(94), 97–117, 

2005. 

 

ROMERO, M.A.B.; LIMA, F.M. Forma urbana e sentido de lugar em zonas urbanas 

centrais: um estudo bioclimático. In: I Conferência Latino-americana de Construção 

Sustentável e X Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído, 18 a 21 de julho 

de 2004, São Paulo-SP. Anais do X ENTAC 2004. 

 



86 
 

Mauricio Lima de Alcântara                  Programa de Pós-Graduação em Ciências Climáticas 

ROMERO, Marta A. Bustos. Arquitetura bioclimática do espaço público. Brasília: Editora 

Universidade de Brasília, 2001. 

 

RORIZ, M; BARBUGLI, R.A. Mapeamento e análise de Micro-climas Urbanos. In: VII 

Encontro Nacional de Conforto no Ambiente Construído, 05 a 07 de novembro de 2003, 

Curitiba-PR. Anais do VII ENCAC; 2003, p. 592-599. 

 

RYCROFTA, M.J.; ISRAELSSONB, S.; PRICEC,C. The global atmospheric electric circuit, 

solar activity and climate change. Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics, 62, 

1563–1576, 2000. 

 

SALDANHA, C.  T.; BOTELHO, C.  Associações entre variáveis ambientais e asma em 

crianças menores de cinco anos atendidas em hospital público. Revista Brasileira de 

Alergia e Imunopatologia, v. 31, p. 50-55, 2008. 

 

SANTOS, C. A. C. S. Estimativa e tendências de índices de detecção de mudanças 

climáticas com base na precipitação diária no Rio Grande do Norte e na Paraíba. 2006. 

98f. Dissertação (Mestrado em Meteorologia) - Faculdade de Meteorologia, Universidade 

Federal de Campina Grande, Campina Grande. 

 

SANTOS, C.A.C. & BRITO, J.I.B.B. Análise dos índices de extremos para o semi-árido 

do Brasil e suas relações com TSM e IVDN.  Revista Brasileira de Meteorologia, v.22, n.3, 

303-312, 2007. 

 

SANTOS, P. A. O conforto térmico e a radiação solar: uma abordagem metodológica 

para Natal/RN. 50 f. - Monografia (Bacharelado em Geografia) – Departamento de 

Geografia, CCHLA, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal/RN, 2010.  

 

SCHUNK, R.W.; NAGY, A.F. Ionosphere: Physics, Plasma Physics, and chemistry. 

Cambridge, Cambridge University Press, 2000. 554p 

SEEBER, Gunter.  Satellite Geodesy: Foundations, Methods and Aplications. Berlin-New 

York: Walter de Gruyter, 2003. 589p. 

 



87 
 

Mauricio Lima de Alcântara                  Programa de Pós-Graduação em Ciências Climáticas 

SEINFELD, J. H., PANDIS, S. N., Atmospheric chemistry and physics. New York: John 

Wiley & Sons, Inc., 1998.  

 

SIGISMONDI, C. Relativistic implications of solar astrometry. 8th Alexander Friedmann 

International Seminar on Gravitation and Cosmology in International Journal of Modern 

Physics: Conference Series, V. 3, 464–474, 2011. 

 

SIINGH, D. ; GOPALAKRISHNAN, V.; SINGH, R.P.; KAMRA, A.K.; SINGH, S.;PANT, 

S.; SINGH, R.; SINGH, A.K. The atmospheric global electric circuit: An overview. 

Atmospheric Research, 84, 91–110, 2007. 

 

SILVA, FERNANDO.  M.  DA.; LIMA, ZULEIDE, MARIA C.; CHAVES, MARCELO 

DOS SANTOS. Geografia física II. Natal: UFRN/SEDIS, 2011. 

 

SILVEIRA, A.L.C.; ROMERO, M.A.B. The microclimate in housing estates in the 

Northeast of Brazil. In: The 23rd Conference on Passive and Low Energy Architecture, 

Geneva, Switzerland, 2006. 

 

SOUZA, A.P., ESCOBEDO, J.F.; PAI, A.D.; GOMES, E.N. Estimativas das componentes 

da radiação solar incidente em superfícies inclinadas baseadas na radiação global 

horizontal. R. Bras. Eng. Agríc. Ambiental, v.15, n.3, p.277–288, 2011. 

 

STRANG, D. M. G., 1972: Climatological analysis of rainfall normal in northeastern 

Brazil. Tech. Rep. IAE-M-01/72, 70 pp. [Available from Centro Técnico Aeroespacial, 12200 

São José dos Campos, SP, Brazil. 

 

TRINDADE, CRT., FURLANETTO, LM. And PALMA-SILVA, C. Nycthemeral cycles 

and seasonal variation of limnological factors of a subtropical shallow lake (Rio Grande, 

RS, Brazil). Acta Limnol. Bras., vol. 21, no. 1, p. 35-44, 2009. 

 

VAREJÃO-SILVA, M. A. Meteorologia e climatologia. INMET. Brasília, DF: Pax, 2001. 

VENEGAS, S., MYSAK, L., STRAUB, N. Atmosphere-ocean coupled variability in the 

south Atlantic. Journal of Climate, n. 10, p. 2904-2920, 1998. 



88 
 

Mauricio Lima de Alcântara                  Programa de Pós-Graduação em Ciências Climáticas 

VIANELLO, R. LEITE; ALVES, A. RAINIER, Meteorologia Básica e Aplicada.1ª edição. 

Viçosa: Editora UFV, 2002.  

watersheds in eastern United States. Water Resources Research, V. 36, N. 7, 1835–1843, 

2000. 

 

XAVIER, A.L.; NOGUEIRA, M.C.J.A.; MAITELLI, G.T. Variação de temperatura e 

umidade entre áreas urbanas. Engenharia Ambiental, Espírito Santo do Pinhal, v. 6, n. 1, p. 

082-093, 2009. 

 


