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INTRODUÇÃO 

O monitoramento e alerta de eventos extremos como seca e inundações faz mister o 
monitoramento da precipitação em função do tempo e espaço, o qual deve considerar a climatologia 

na definição de índices nestes alertas e diagnósticos. Diversas empreitadas para desenvolvimento de 
técnicas de produção de mapas de chuva, especialmente em áreas sem esta informação, já foram 

fomentadas. O Climate Hazards Group InfraRed Precipitation with Station data (CHIRPS) é um dos 
produtos de mais destaque neste tipo de iniciativa.  

O CHIRPS é um conjunto de dados de mais de 35 anos que abrange todas as longitudes entre 

as latitudes de 50ºS-50ºN, em um espaçamento de 0,05º, incorporando dados de precipitação in-situ 
e combinando dados diários do sistema de previsão acoplada (CFS) e provenientes de satélite, através 

da metodologia de duração de pixel frio (funk et al., 2015). Estes dados são difundidos de diversas 
maneiras, podendo-se baixar os dados brutos para serem trabalhados em softwares de sensoriamento 
remoto ou por meio de interfaces de programação de aplicações em R ou python. Talvez as maneiras 

mais amigáveis e práticas sejam utilizar aplicações em nuvem, como as disponibilizadas pela 
plataforma Google Earth Engine ou ClimateSERV.   

Neste artigo o ClimateSERV é avaliado, uma vez que esta aplicação facilmente prove as 

informações de maneira mais operacional e amigável possível. A avaliação se dará justamente para 
períodos de eventos extremos de precipitação que ocorreram em Pernambuco em 2019 com o intuito 

de investigar a possibilidade da utilização dessa ferramenta em órgãos operacionais ou tomadores de 
decisão. 

 

METODOLOGIA 

A definição do período de dados considerou os eventos que causaram diversos transtornos 
socioeconômicos e que atingiram valores diários acima de 100 mm. Os dados utilizados referem-se a 
5 eventos de chuva forte que ocorrem em Pernambuco em 2019, especificamente em: 13 de junho, 

17 de junho, 20 de julho, 21 de julho e 24 de julho. Os dados de chuva proveniente de pluviômetros 
e imagens de RADAR foram obtidos na Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), as imagens 

do satélite GOES 16 (canal 13) foram obtidas no site do Centro de Previsão de Tempo e Estudos 
Climáticos (CPTEC). Os dados do CHIRPS foram extraídos pela ferramenta ClimateSERV do 
programa SERVIR.     

Na ClimateSERV foram extraídos os valores máximos de precipitação diária ocorrida dentro 
da feição do estado de Pernambuco, escolheu esta forma por se tratar de uma análise operacional, 

cuja importância da agilidade de geração de informação é primordial.  Comparou-se então estes 
valores com os dados de superfície da APAC e analisou-se a temperatura de brilho das imagens de 
satélite.  
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RESULTADOS 

A tabela 1 contêm os maiores valores diários de chuva registrados em pluviômetros da APAC 

e a estimativa realizada pelo CHIRPS neste ínterim. Estas precipitações ocorreram sobretudo na área 
mais próxima ao litoral de Pernambuco, nos municípios de Goiana (13/06), Jaboatão dos Guararapes 

(17/06), Cortês (20/07), Ipojuca (21/07) e Olinda (24/07). Nota-se que as estimativas diárias 
realizadas pelo CHIRPS ficam muito abaixo da realidade, subestimando na maioria dos casos a 
precipitação na ordem de 100 mm, corroborando com o estudo de Cavalcante et al (2020) em sua 

avaliação na Amazônia e com Trejo et al (2017), que ressalta em seu trabalho de validação do 
CHIRPS no Nordeste que os valores acima de 100 mm/mês são subestimados e que isto pode ser 

devido aos poucos dados de calibração do CHIRPS nesta área. 

Tabela 1 – Maiores valores de precipitação (mm) no estado proveniente de postos pluviométricos da APAC e CHIRPS  

Dia APAC CHIRPS 

13 de junho 237 127 

17 de junho 117 160 

20 de julho 108 75 

21 de julho 180 16 

24 de julho 170 25 

 

Nas figuras 1 e 2 são apresentadas as imagens de acumulado de 24 horas de precipitação pelo 

RADAR e as imagens realçadas do canal infravermelho do satélite GOES 16, exemplificando dois 
dos eventos analisados. Nota-se que apesar do RADAR demonstrar que os valores de chuva foram 
acima de 100 mm e que foram registrados na essencialmente área costeira, apenas no dia 13 de junho 

o satélite obteve temperaturas de brilho que foram realçadas, assim estima-se que estas nuvens 
possuíam uma maior profundidade do que as do dia 24 de julho. 

Figura 1 – Acumulado de precipitação em 24 horas por RADAR em 14/06 e 24/07 de 2019 

   

Fonte: APAC, em 14/06 e 24/06 de 2019. 

Uma vez que o algoritmo do CHIRPS é calibrado considerando a duração de um pixel frio na 
imagem infravermelha é possível que sistemas que gerem grandes acumulados de chuva, mas que 

não apresentem elevadas alturas sejam mal interpretados pelo algoritmo de calibração e assim não 
realizem estimativas corretas. Sendo assim, pode não ser viável a utilização dos dados diários do 
CHIRPS nesta região do Brasil, uma vez que esta é comumente impactada por sistemas 

meteorológicos robustos e de rasa profundidade nesta época do ano.    
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Figura 2 – Imagens do canal 13 do satélite GOES 16 em 13/06 (09:10) e 24/07 (04:10) de 2019 

 

Fonte: CPTEC, em 13/06 e 24/07 de 2019. 

 

CONCLUSÕES 

Apesar da facilidade de se gerar gráficos e de se obter os dados do CHIRPS através do 

ClimatSERV, as estimativas de chuva para o período estudado não foram condizentes com a 

realidade, subestimando-os demais. A priori a utilização do ClimatSERV operacionalmente em casos 

extremos (acima de 100 mm/dia) deve ser evitado. Por se tratar de uma avaliação preliminar propõe-

se o estudo mais aprofundado deste conjunto de dados em regiões litorâneas.  
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