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Resumo 
 
Esta pesquisa teve como objetivo principal avaliar o comportamento das precipitações no 
município de Caicó, localizado na região semiárida do Brasil, analisando sua dinâmica anual, 
interanual e tendências, bem como as causas dos períodos de chuva e seca atreladas aos 
padrões da circulação atmosférica, no sentido de verificar se ocorreram alterações no padrão de 
chuvas em consequência das mudanças climáticas globais diagnosticadas na atualidade. Para 
esta análise, tomou-se a série temporal dos últimos 100 anos, de 1911 – 2010. Os 
procedimentos metodológicos se deram da seguinte forma: primeiramente foi feita a coleta e 
digitação dos dados meteorológicos brutos referentes a variável precipitação, provenientes da 
Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE e da Estação Climatológica do 
Seridó, pertencente ao Instituto Nacional de Meteorologia – INMET e a Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte – UFRN. Com os dados tabulados, realizamos a análise estatística através 
da elaboração de normais climatológicas, da distribuição de frequência e da análise de tendência 
através de regressão linear. Em um século de observação e registro das precipitações no 
município de Caicó, notou-se que as chuvas variaram fortemente de ano pra ano, tendo sido 
registrado o ano menos chuvoso em 1919 com 107,1mm e o ano mais chuvoso em 1974 com 
1561mm. Estes números mostram que a precipitação pode variar em até quinze vezes de um 
ano para outro. A precipitação média anual para o período estudado (1911 a 2010) foi de 
659,94mm. Apesar das grandes variações interanuais de chuva, as normais climatológicas 
apontam uma distribuição relativamente regular das mesmas durante os meses do ano, estando 
bem definidas as estações chuvosa e seca, sendo a primeira no primeiro semestre do ano e a 
segunda no segundo semestre do ano. De modo geral, a linha de tendência aponta para um leve 
aumento das chuvas em Caicó, mas a mesma não é estatisticamente significativa, apontando 
que se trata de uma série estacionária. Também se percebeu que ocorreu um período mais 
chuvoso no ultimo século, de 1961 a 1990, uma vez que as chuvas voltam a diminuir a partir da 
década de 90. Quanto ao desvio das chuvas com relação a média, vimos que os anos com totais 
pluviométricos elevados foram aqueles que mais se afastaram da média, portanto foram mais 
intensos que os anos de seca, o que pode expor o município a problemas relacionados a 
inundações principalmente nas regiões mais baixas e nas habitações próximas aos rios. Apesar 
do relatório do IPCC prever que eventos de secas serão mais frequentes e severos para o 
semiárido brasileiro nos próximos anos, os dados aqui gerados, bem como pesquisas realizadas 
por estudiosos do clima, têm mostrado que, de modo geral, não houve nenhuma tendência de 
diminuição das chuvas na região e que pelo contrário, tem-se visto um pequeno aumento no total 
anual das precipitações em várias localidades do semiárido nordestino. 
 
Palavras-chave: Mudanças climáticas globais, variabilidade das precipitações, precipitações no 
semiárido brasileiro, Caicó/RN. 



 
Introdução 

 

A precipitação que, popularmente é chamada de chuva, é a base para que determinada 

população se desenvolva, pois, é através das chuvas, associada a alguns fatores físicos, que 

nascem as plantas, fonte de alimentos para a população. Também é a chuva que enche os rios, 

os lagos e faz brotar as nascentes de água. O clima da porção semiárida do Brasil, onde se 

localiza a região Nordeste, é caracterizado por um regime de chuvas com uma grande 

variabilidade interanual, o que é claramente percebido no município de Caicó, município objeto 

deste estudo e que está inserido nesta região do Brasil. Se tratando mais especificamente da 

região de estudo, sabe-se que o Nordeste semiárido Brasileiro, situado exclusivamente no 

domínio latitudinal equatorial/intertropical, caracteriza-se pela predominância das altas 

temperaturas associadas a um regime de chuvas esporádicas, concentradas principalmente nos 

quatro primeiros meses do ano (Conti, 2005). Essa região compreende grande parte dos estados 

nordestinos do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e 

Bahia além do norte de Minas Gerais.  

A microrregião do Seridó potiguar, onde se localiza o município de Caicó, no estado do 

Rio Grande do Norte, passa por uma transição climática, tendo a influência dos climas: Sub-

úmido, Sub-úmido Seco e Semi-árido, levando-se mais em consideração os climas sub-úmido 

seco e semi-árido, onde se situa este município, que, de acordo com Nunes (2006), apresenta 

temperaturas altas durante todo o ano (acima dos 25ºC em média), altos índices de insolação 

anual (maiores que 2500 horas/ano), altas taxas de evaporação anual (maior que 2000 

milímetros/ano). Esses aspectos climáticos somados ao tipo de solo local, predominantemente 

raso e pedregoso, naturalmente dificultam o aproveitamento da água que cai em forma de chuva 

no município, que é de aproximadamente 700 milímetros anuais. 

O município de Caicó está situado próximo a Linha do Equador (figura 1). As 

coordenadas geográficas da sede municipal correspondem a 6º 27’ 30” de Latitude Sul e a 37º 

05’ 52” de Longitude Oeste, o que lhe confere características climáticas bem específicas, como 

temperaturas sempre elevadas e intensos raios solares durante todo o ano, incluindo duas 

culminações zenitais próximas aos equinócios.  

 



 

 Figura 1: Localização do Município de Caicó no Brasil. Fonte: FERREIRA, 2012. 

 

O município de Caicó, abrange uma área de 1.229 km2 (BRASIL, 2012) e é o mais 

importante da microrregião do Seridó ocidental e de toda a região do Seridó potiguar devido ao 

forte desenvolvimento relativo às atividades comerciais, da pecuária, dos grandes eventos 

festivos, do número de estabelecimentos de ensino, etc. Sua população estimada em 2010 foi de 

62.709 habitantes (BRASIL, 2012). Caicó também é um município que apresenta um bom Índice 

de Desenvolvimento Humano, se comparado ao IDH de outros municípios da região Nordeste, 

sendo o de Caicó maior que 0,760, de acordo com o novo Atlas das áreas susceptíveis à 

desertificação do Brasil (SANTANA, 2007).  Apesar do bom IDH do município se comparado a 

outros municípios do Nordeste e apesar de ser referencia para a região do Seridó potiguar, o 

município de Caicó, por fazer parte do Nordeste semi-árido está sujeito condições climáticas 

severas, principalmente relacionadas às altas temperaturas, instabilidade de suas precipitações 

e a baixa umidade. 

Os solos predominantes no município são o Bruno Não Cálcico Vértico, que, de acordo 

com a CPRM (2005) tem fertilidade natural alta, textura arenosa/argilosa e média/argilosa, 

moderadamente drenado, relevo suave ondulado. Seu uso se dá na Pecuária extensiva, 

rebanhos ovino e suíno. Culturas de feijão e batata doce. Destaca-se na horticultura com a 

produção de coentro, alface e pimentão. Também temos a presença de solos litólicos 

pedregosos e pouco desenvolvidos, típico de climas semiárido. No que se refere ao relevo, a 

elevação do município vai de 100 a 200 metros de altitude. Ele se encontra na Depressão 



Sertaneja, que tem como característica a presença de  terrenos baixos situados entre as partes 

altas da Chapada do Apodi e do Planalto da Borborema, que é marcado por terrenos antigos 

formados pelas rochas Pré-Cambrianas como o granito, onde encontram-se as serras e os picos 

mais altos (CPRM, 2005). 

 A vegetação predominante em Caicó, de acordo com Nunes (2006) e a CPRM (2005) é 

a Caatinga Subdesértica do Seridó - vegetação mais seca do Estado, com arbustos e árvores 

baixas, ralas e de xerofitismo mais acentuado. Nesse tipo de vegetação as mais encontradas 

são pereiro, faveleiro, facheiro, macambira, mandacaru, xique-xique e jurema-preta, assim 

existem muitas plantas suculentas, como as Cactáceas, espécies arbustivas e arbóreas de 

pequeno porte, geralmente dotadas de espinhos e em sua maioria caducifólias (figura 2). 

 

 

 

Figura 2 – Aspecto dos solos pedregosos e da vegetação da Caatinga, típicos do semiárido 

nordestino. A fotografia foi tirada no município de Caicó/RN. Fonte: FERREIRA, 2012. 

 

 

Segundo o Plano Nacional de Combate a Desertificação – PNCD, que define 

desertificação como a “degradação da terra nas zonas áridas, semiáridas e sub-úmidas secas, 

resultantes de fatores diversos tais como as variações climáticas e as atividades humanas”, 

Caicó está inserido em área susceptível à desertificação na categoria Muito Grave (SANTANA, 

2007). 

 

 



 

Objetivo  

 

O objetivo principal deste trabalho foi avaliar o comportamento das precipitações no 

município de Caicó, localizado na região semiárida do Brasil, analisando sua dinâmica anual, 

interanual e tendências, bem como as causas dos períodos de chuva e seca atreladas aos 

padrões da circulação atmosférica, no sentido de verificar se ocorreram alterações no padrão de 

chuvas em consequência das mudanças climáticas globais diagnosticadas na atualidade. 

 

Metodologia 

 

Coleta e digitação de dados: 

Primeiramente realizou-se a coleta e digitação dos dados meteorológicos referentes a variável 

precipitação pluviométrica (chuvas) provenientes da SUDENE, EMATER e da estação 

climatológica do Seridó INMET/UFRN. Tais dados juntos abrangem a série temporal de cem 

anos, de 1911 até 2010.  

Analises estatísticas 

 

Realizaram-se também cálculos estatísticos como as médias aritméticas que é o procedimento 

mais simples e comum passível de ser aplicado a um conjunto de dados. Este medida de 

tendência central expressa o somatório de todos os elementos da série dividido pelo número 

total de elementos (REBIOTA, 2005).  

Na parte estatística, também foi utilizada a linha de tendência linear com o auxilio do programa 

Microsoft Excel. Essa linha exibe tendências em dados e analisa problemas de previsão. Esta 

análise também é chamada de análise de regressão e é capaz de fazer uma estimativa da 

relação entre variáveis para que determinada valor possa ser previsto a partir de uma ou mais 

variáveis diferentes. Uma linha de tendência linear geralmente mostra que algo está aumentando 

ou diminuindo com uma taxa fixa. 

 



Normais climatológicas: 

As médias calculadas serviram para gerar os gráficos das normais climatológicas para o 

município de Caicó. Como no Brasil, o período padronizado das normais climatológicas refere-se 

aos anos de 1931-1960 e 1961-1990, decidimos seguir esse padrão dividindo então a série 

temporal das chuvas em Caicó em quatro períodos sendo 2 normais completas e 2 “meias 

normais” ou mesmo “1 meia normal e uma normal provisória”. Segundo consta no trabalho de 

Oliveira & Vecchia (2010) a Organização Mundial de Meteorologia (OMM) define normais como 

médias computadas para um período relativamente longo e uniforme, compreendendo pelo 

menos três períodos consecutivos de dez anos. As normais climatológicas padronizadas são 

médias de dados climatológicos calculadas para períodos consecutivos de 30 anos da seguinte 

forma: 01 Jan. 1901 – 31 Dez. 1930; 01 Jan. 1931 – 31 Dez. 1960, etc. No caso das estações 

meteorológicas novas, a exemplo da estação climatológica do Seridó, onde não existem dados 

de 30 anos, as normais provisórias podem ser calculadas, que são médias de curto prazo com 

base em observações que se prolonguem por um período de pelo menos dez anos (OLIVEIRA & 

VECCHIA, 2010). 

 

Analise integrada dos dados estatísticos e do referencial teórico 

 

Com as análises estatísticas realizadas, confrontamos os resultados desta pesquisa com o 

referencial teórico referente ao clima, ao comportamento das precipitações e as mudanças 

climáticas existentes sobre a região Nordeste e ao município de Caicó.  

 

Resultados   

 

A média da precipitação pluviométrica para o período de um século (1911 a 2010) no 

município de Caicó foi de 659,94mm anuais. As médias dos quatro períodos das normais 

climatológicas foram: de 1911-1930 foi de 613.3 mm; entre 1931-1960, a média foi de 581.8 mm. 

Entre 1961-1990, temos uma média de 835.3 mm, sendo o período mais chuvoso já registrado 

para o município; e por último, no período de 1991-2010, tem-se uma média de precipitação de 

615.2 mm (tabela 1). A precipitação média anual em Caicó referentes as normais climatológicas 

variaram entre 500 e 900mm, como pode ser visto na tabela 1.  



 

Período  Precipitação média 

anual 

1911-1930 613,3mm 

1931-1960 580,9mm 

1961-1990 829,1mm 

1991-2010 616,5mm 

1911-2010 659,94mm 

 

Tabela 1: precipitação média anual para Caicó para os quatro intervalos (normais) no período de 

um século de 1911 à 2010. 

 

Os gráficos gerados destes quatro intervalos de tempo mostraram que no município de 

Caicó (ver figura 3), o trimestre mais chuvoso, no último século compreendeu os meses de 

fevereiro, março e abril. Para o mês mais chuvoso, apenas no intervalo de 1991-1930 abril 

aparece, pois nos outros períodos subseqüentes 1931-2010 (de 1931-1960, 1961-1990 e 1991-

2010) o mês mais chuvoso foi março. O trimestre e mês mais chuvoso foram analisados com 

base apenas na quantidade de chuva precipitada uma vez que não foram utilizadas nesta 

pesquisa outras variáveis meteorológicas. Valadão et. al. (2010), em estudo realizado sobre o 

clima do Seridó potiguar apresentou março como sendo o mês mais chuvoso num período de 

1963-2008 em 17 municípios da região estudados, incluindo o de Caicó. 

 

 

(a)                                                                 (b)                                                             



 

             (c)                                                                 (d) 

 

Figura 3: (a) meia normal de 1911 a 1930, (b) normal climatológica de 1931 a 1960, (c) 

normal climatológica de 1961-1990 e (d) normal provisória de 1991 a 2010. Os dados referem-se 

a quantidade média de chuva precipitada em milímetros para o município de Caicó para os 

períodos supracitados.  

 

Em todos os quatro gráficos das normais climatológicas de chuva gerados para Caicó, a 

partir do mês de junho ocorre uma drástica diminuição das chuvas que permanecem baixas 

(entre 0 e 30 mm mensais aproximadamente) até o mês de novembro, o que legitima a época 

das secas ou estação seca no Seridó potiguar, período de seca também em outras localidades 

do semi-árido nordestino. Conforme Mendonça & Danni-Oliveira (2007), o período de primavera 

é marcado pela falta de chuva em quase todo território brasileiro. O trimestre menos chuvoso foi 

de agosto, setembro e outubro no período de 1911 a 1960 e setembro, outubro e novembro para 

o período de 1961 a 2010. Fica evidente que o período chuvoso em Caicó ocorre no primeiro 

semestre do ano e o período seco no segundo semestre do ano (ver figura 3).  

O padrão sazonal das chuvas em Caicó tem, como afirma Nimer (1979), uma relação 

com a posição da ZCIT ou FIT, que atinge sua posição máxima ao norte entre junho e setembro 

(período seco em Caicó), quando o pólo sul está mais frio, e sua posição mais ao sul entre 

janeiro e março (período chuvoso em Caicó) devido ao resfriamento maior do pólo norte. Santos 

et. al. (2010) realizando o cálculo de balanço hídrico de Tornthwaite and Matter (1955) apud 

Santos et al (2010) para as microrregiões do Serido oriental e ocidental do RN de 1963 a 2088, 

mostraram que o período chuvoso se concentra nos cincos primeiros meses do ano e atinge 

valores moderados. A deficiência hídrica é elevada na região, concentrando-se no período de 

junho a dezembro. Em quase todos os meses há ocorrência de defícit hídrico, exceto março e 

abril. 



No período correspondente a um século (1911 a 2010), as precipitações variaram muito 

em seus totais anuais com valores mínimo de 107,1mm em 1919 e máximo de 1561mm em 

1974 (ver figura 4). Esses números mostram a grande variabilidade pluviométrica a qual está 

subordinado o município de Caicó. Entre 1911 e 1930 os anos com maiores variações em 

relação a média foram: 1915, onde a precipitação foi abaixo dos 200mm, 1919, com uma 

precipitação de 107,1mm, 1924 com chuva perto dos 1000mm, 1925 com precipitação acima dos 

1100mm. Entre 1931 e 1960 houveram variações nos anos de 1932, onde a precipitação foi 

abaixo dos 150mm, e em 1934 onde a precipitação foi acima dos 1000mm, em 1940 a chuva 

chegou próxima a marca dos 1000mm, em 1942 a precipitação foi pouco maior que 200mm, em 

1947 e 1948 a chuva chegou próxima aos 1200mm. Entre 1951 e 1990 houveram variações nos 

anos: 1951, onde a chuva chegou próxima aos 200mm, em 1958 a chuva foi abaixo dos 200mm, 

em 1961 a precipitação ultrapassou os 1000mm, em 1963 beirou os 1200, em 1964 beirou os 

1400mm. Em 1974 e 1985 a precipitação chegou próxima aos 1600mm. De 1991 a 2010 as 

variações em relação a média ocorreram nos anos de 1993 e 1998, onde a chuva foi abaixo dos 

200mm e em 2009, onde chegou próxima aos 1200mm. 

Entre os anos de 1995 e 2010 a precipitação média anual foi de 639,4mm, número este que 

mostra um decréscimo das precipitações a partir da década de 90. No período de 1995 até 2010 

o ano com maior precipitação foi 2009 com 1.191mm, seguido por 2002 com 991,2mm. Os anos 

com menor precipitação foram 1998 com 174,6mm, seguido por 1999 com 308,7mm, sendo os 

anos de 1997, 1998 e 1999 os três anos consecutivamente mais secos desta última quinzena 

(figura 4).  

 

Figura 4: precipitação anual total e linha de tendência de precipitação no município de Caicó 

(1911-2010). 

 



Em se tratando de tendência, a figura 4 exibe uma série temporal de 100 (cem) anos de 

precipitação pluviométrica (mm) e uma reta de regressão linear estimada onde o coeficiente 

angular não se mostrou estatisticamente significativo. Trata-se, então, de uma série estacionária, 

apesar de a linha apontar um sutil acréscimo das chuvas. Conti (2005), a partir da utilização do 

método das séries temporais, analisou o comportamento das precipitações em diversas cidades 

do Nordeste e o resultado que obteve indicou 49,7% das séries apresentando tendência 

crescente nas médias pluviométricas, com incidência maior nos estados do Rio Grande do Norte, 

Paraíba e Pernambuco, sobretudo no espaço compreendido entre o reverso continental da 

Borborema e chapada do Apodi. Ainda de acordo com Conti (2005), tal constatação indica que a 

precipitação em nível regional acompanha a tendência de elevação da média pluviométrica que 

vem sendo registrada nas últimas décadas, presumivelmente associada ao agravamento do 

efeito de estufa, segundo este autor. 

O semi-árido nordestino, região na qual o município de Caicó faz parte, apresenta muitas 

peculiaridades relacionadas ao clima principalmente a chuva, uma vez que a temperatura não 

varia muito, permanecendo alta por quase todo o ano. Períodos anuais mais secos seguidos de 

períodos mais chuvosos são comuns nas regiões desérticas e semi-áridas do planeta (DREW, 

2005), sendo que a população deve se adaptar a tais extremos de precipitação.  

As previsões de tempo servem para a sociedade se precaver contra eventos climáticos 

que possam ocorrer prejudicando o desenvolvimento destas sociedades. É através do 

planejamento que as pessoas podem se adaptar a determinados tipos de clima ou épocas do 

ano, adequando suas atividades para haver melhor desenvolvimento em todos os níveis. No 

entanto, sabemos que apesar do forte desenvolvimento tecnológico que vem se desenvolvendo, 

a partir da década de 1960 especialmente, quando do lançamento do primeiro satélite 

meteorológico, a atmosfera da Terra, seus movimentos e interações com diferentes superfícies 

determinam padrões dinâmicos ainda não esclarecidos totalmente pelos estudos científicos do 

clima. A exemplo desta constatação, podemos citar os vários modelos de previsão do clima 

expostos no IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change que diferem uns dos outros em 

relação aos prognósticos para o clima mundial (IPCC, 2007). Apesar do relatório do IPCC afirmar 

que as regiões semi-áridas do Nordeste brasileiro poderão futuramente ser atingidas por secas 

severas, que resultarão em situações de desastre sócio-ambiental (IPCC, 2007), outros estudos 

têm verificado um aumento das chuvas e ou mesmo uma tendência ao aumento delas em muitas 

cidades do semiárido nordestino. 



Da mesma forma é normal que o planeta naturalmente apresente anos com invernos 

mais ou menos rigorosos, devido a fatores astronômicos. Igualmente, atividades vulcânicas, 

ciclos solares, atividades humanas desenfreadas podem exercer influência na dinâmica 

atmosférica alterando os padrões de chuva no território brasileiro (MOLION, 2008) e, por 

conseguinte no Seridó Potiguar e no município de Caicó. Tais variações no clima e no regime de 

chuvas não pode ser resultado apenas ou principalmente da ação humana, como muitas vezes é 

passado pela mídia e outros meios de comunicação. No Brasil, por exemplo, o processo de 

industrialização se intensificou a partir de 1950, sendo que a região semiárida não possui 

grandes complexos industriais, se comparada a região sudeste e a maior parte das cidades do 

semiárido nordestino são de pequeno e médio porte, havendo grandes vazios entre uma cidade 

e outra, ou seja, em termos de urbanização e industrialização, esta região ainda apresenta 

características rurais prevalecentes.  

 

Conclusão  

 

No decorrer do trabalho, na discussão sobre o regime das chuvas no município de Caicó 

foi percebida a intensa variabilidade interanual a que está sujeito o citado município. Índices de 

precipitação, que vão de 107mm a 1600mm anuais, mostram o grau de variabilidade a que está 

exposto o município de Caicó. Percebe-se, também, que, em anos chuvosos, os maiores índices 

de chuva ficam concentrados nos primeiros meses do ano, sendo as chuvas mal distribuídas 

anualmente, havendo forte regime sazonal das mesmas.  

Estudos que relacionam as anomalias na temperatura da superfície do mar (TSM), tanto 

do atlântico como do pacífico têm sido realizados no intuito de se entender o padrão de chuvas 

na região, ajudando assim nas previsões climáticas e do tempo, uma vez que em regiões de 

grande variabilidade climática a população e outros seres vivos podem ser surpreendidos por 

anos de fortes chuvas ou de secas severas, que somado a falta de recursos e estrutura, 

submete a população a situação de grande vulnerabilidade. 

Kayano e Andreoli (2006) apud Cavalcanti et al (2009), em estudo realizado 

recentemente apontam para a importância do atlântico tropical sul afirmando que as chuvas no 

nordeste dependem mais do atlântico do que do pacífico. De fato, diversos autores concordam 

que as chuvas ou as secas no nordeste semi-árido dependem de vários sistemas dinâmicos da 

atmosfera de escala global e sinótica, bem como de algumas características físicas da região. 



A própria movimentação da FIT relatada por Nimer (1979) estaria relacionada as 

posições dos anticiclones de Açores ao Norte e Santa Helena ao Sul, que por sua vez podem 

estar relacionados as anomalias de temperatura do atlântico Norte e Sul. Neste caso, as chuvas 

provenientes da FIT ocorreriam com maior intensidade no Nordeste do Brasil no período de 

verão e outono no nosso hemisfério, quando o atlântico equatorial estivesse mais aquecido e o 

anticiclone do Açores em sua posição mais austral, trazendo nebulosidade para a região.  

Todavia, são os trabalhos referentes ao oceano pacífico que mais tem sido publicados e 

divulgados com relação ao padrão de chuvas para a região Nordeste. 

Apesar do relatório do IPCC prever que eventos de secas serão mais frequentes e 

severos para o semiárido nordestino nos próximos anos, os dados aqui gerados, bem como 

pesquisas realizadas por estudiosos do clima, têm mostrado que, de modo geral, houve um 

aumento das precipitações em várias localidades do semiárido nordestino. 
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