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Introdução 

• Raios cósmicos; 
•  Interação nos processos geofísicos; 
•  Formação de núcleo condensação; 
• Nebulosidade terrestre; 
• Clima é complexo; 



Hipótese 

• Existe relação entre  os raios cósmicos e a 
precipitação pluvial. 

• ESTUDAR a periodicidade dos raios cósmicos e 
relacioná-los ao período de precipitação pluvial; 

Objetivo 



Material e Métodos 

• Dados de médias mensais dos raios cósmicos 
(nêutrons) obtidos no site 
http://cosmicrays.oulu.fi/ 

• Dados de precipitação pluvial acumulada mensal 
para Natal/RN (INMET) 

•  Janeiro de 1965 à dezembro de 2013; 
• Wavelets de Morlet e de Haar;  



• Programa (R,2014); 
• Pacotes: 
▫ Wmtsa (Constantine e Percival, 2013) 
▫ Wavelets (Aldrich,2013)  
▫ Waveslim (Whitcher, 2013) 
▫ Wavethresh(Nason, 2013) 
▫  Biwavelet (Gouhier, 2014) 
▫  dplR (Bunn et al., 2014) 



Resultados 



Figura  1-  Wavelet de Morlet para a série temporal  dos 
nêutrons de  1965 a 2013 

64 meses e 
128meses, ou 
seja, 5,3 anos e 
10,6 anos, 
respectivamente 



Figura  2-  Wavelet  de Haar, em porcentagem, por  cristais ,  
para a série temporal do fluxo de raios cósmicos 
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Figura  3-  Distribuição  
de energia, por período, 
para a série temporal do 
fluxo raios cósmicos 

Figura 4 -  Distribuição  de energia, 
por período  e porcentagem, para a série 
temporal do fluxo de raios cósmicos 



Figura  5-  Cross-wavelet entre raios cósmicos e precipitação 
pluvial em  Natal/RN 



Figura  6-  Wavelet coherence entre raios cósmicos e precipitação 
pluvial em Natal/RN 



Conclusão 

• A periodicidade do fluxo de raios cósmicos estão 
em consonância com o ciclo  solar; 

• Cross-Wavelet  mostrou fortes evidências entre a 
periodicidade do fluxo de raios cósmicos e da 
precipitação pluvial em Natal; 

• Wavelet Coherence evidencia a alta correlação 
dos eventos entre o fluxo de raios cósmicos e a 
precipitação em Natal/RN 



Fonte: http://www.inkcinct.com.au/web-pages/cartoons/past/2009/2009-080--La-Nina-and-El-Nino.gif 



Obrigado! 
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