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RESUMO – O conhecimento dos períodos de seca para o estado de Alagoas é de grande importância 

para o correto gerenciamento dos recursos hídricos da região. O sensoriamento remoto de 

precipitação, via satélite, vem surgindo como alternativa às metodologias tradicionais de análise 

pluviométrica de uma região, feita por meio de pluviômetros. No entanto, estudos ainda precisam ser 

feitos para avaliar sua eficácia se comparado com os métodos já conhecidos. Dessa forma, busca-se, 

de maneira comparativa, estimar a tendência de secas no Estado de Alagoas, no período 1998-2018, 

utilizando dados do satélite Tropical Rainfall Measuring Mission (TRMM) e de pluviômetros. Os 

dados foram coletados e processados no software RClimdex, utilizando como base dois índices de 

extremo climáticos referentes à seca. Os dados do satélite mostraram uma tendência de 

superestimação de dias secos e subestimação na quantidade de precipitação no período analisado, 

quando comparado com os dados dos pluviômetros. Dessa forma, o TRMM mostrou deficiência em 

estimar os períodos de seca da região de Alagoas. 

 

ABSTRACT – Knowledge of drought periods for the state of Alagoas is of great importance for the 

correct management of water resources in the region. The remote sensing of precipitation, via 

satellite, has been emerging as an alternative to the traditional methodologies of pluviometric analysis 

of a region, carried out by means of pluviometers. However, studies still need to be done to evaluate 

its effectiveness when compared to known methods. Thus, we seek, in a comparative way, to estimate 

the trend of droughts in the State of Alagoas, in the period 1998-2018, using data from the Tropical 

Rainfall Measuring Mission (TRMM) satellite and pluviometers. Data were collected and processed 

in the RClimdex software, using as a basis two climatic extreme indices related to drought. Satellite 

data showed a trend of overestimation of dry days and underestimation of the amount of precipitation 

in the analyzed period, when compared to data from pluviometers. Thus, the TRMM showed a 

deficiency in estimating the dry periods in the Alagoas region.  

 

Palavras-Chave – Alagoas, Sensoriamento remoto, RClimdex. 

 

INTRODUÇÃO 

A região semiárida do Nordeste do Brasil (NEB) é uma das regiões de terra seca mais populosas 

do mundo, visto que é vulnerável aos extremos observados da variabilidade climática interanual, cujas 
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intensificação das irregularidades espaciais e temporais no regime de precipitação e a pouca variação 

sazonal da radiação solar constituem características importantes, em especial para o Estado de 

Alagoas (BARROS et al., 2012; MARENGO et al., 2017). Nesse sentido, a análise de tendência de 

secas torna-se importante, pois permite identificar mudanças nos padrões de chuva, avaliando os 

impactos causados em diferentes setores para diferentes propósitos, tais como gestão de recursos 

hídricos, políticas de mitigação de secas, dimensionamento de elementos de infraestrutura etc. (LIMA 

et al., 2019). 

A seca é um fenômeno natural e recorrente, parte inerente ao clima de todas as regiões do 

mundo, caracterizada pelo déficit na média do regime de precipitação (WILHITE; GLANTZ, 1985; 

BAYISSA et al., 2015). A depender de quanto tempo dure e quão extensa é a área atingida por 

episódios de seca, os efeitos causados podem ir desde o declínio da umidade do solo – afetando, 

portanto, a agricultura – até a diminuição dos níveis de água de barragens e lençóis freáticos, pondo 

em risco o sistema de abastecimento de água para a população da região afetada (WILHITE, 2000; 

MISHRA; SINGH, 2010). 

O monitoramento do regime de precipitação de uma região é usualmente realizado a partir de 

dados de estações pluviométricas. Entretanto, esse método de coleta de dados pode gerar problemas 

consideráveis durante a análise, como por exemplo erros de registro e descontinuidade de dados. 

Além disso, os postos pluviométricos possuem uma área de capitação relativamente pequena, 

medindo os níveis de chuva de modo pontual, não permitindo, desse modo, capturar a distribuição 

espacial de maneira mais abrangente (PEREIRA et al., 2013; SOARES et al., 2016). Com a 

necessidade do desenvolvimento de outras técnicas de medição, os métodos baseados em 

Sensoriamento Remoto Orbital (SRO) derivados de sensores em satélites surgem como uma 

alternativa, dado que permitem acompanhar os dados de variáveis climatológicas produzidos em 

tempo remoto (FRANCHITO et al., 2009). 

Com isso, o objetivo deste trabalho é avaliar de maneira comparativa as estimativas de 

tendência de secas no Estado de Alagoas no período 1998-2018, utilizando dados do satélite Tropical 

Rainfall Measuring Mission (TRMM) e de pluviômetros. 

MÉTODOS 

Área de estudo 

Com uma área de 27840 km², o Estado de Alagoas (Figura 1) encontra-se inserido na região 

Nordeste do Brasil, justaposto entre as coordenadas -8°48’S e -10°29’S e -38°13’W e -35°09’W. O 

território faz divisa ao Norte e a Oeste com o Estado de Pernambuco, a Sul com os Estados de Sergipe 

e Bahia, a Leste com o Oceano atlântico e a Sudoeste com o Estado da Bahia e Rio São Francisco.  
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Figura 1- Localização do Estado de Alagoas no Brasil. 

 

Atualmente, Alagoas é dividido geopoliticamente em 102 municípios que se encontram 

inseridos nas três mesorregiões que contemplam o estado: Sertão, Agreste e Leste. Segundo o IBGE 

(2017), o estado conta com uma população estimada em 3 milhões e 300 mil pessoas e conta com a 

agricultura, pecuária, indústria e turismo como principais atividades econômicas. Em particular, a 

agricultura é a atividade econômica que mais se destaca no estado, especialmente se tratando da cana-

de-açúcar. Responsável por 86% de toda a produção agrícola, a cana-de-açúcar é o produto mais 

produzido do estado e Alagoas é responsável por 50% de toda a produção de cana-de-açúcar da região 

Nordeste (BEZERRA et al., 2015). Atividades de agricultura são bastante dependentes das condições 

climáticas da região. Por ser uma região predominantemente seca, conhecimentos sobre o 

comportamento das estiagens na região são imprescindíveis para a correta organização e instrução 

das atividades de agricultura do estado, dada a sua grande importância econômica para toda a sua 

localidade, além de beneficiar aqueles que utilizam da agricultura familiar como principal fonte de 

renda.  

Coleta e tratamento de dados 

Os valores de precipitação diária estimada, utilizados no software RClimdex, foram obtidos 

pelo banco de dados da NASA (National Aeronautics and Space Administrationi), escolhido para 

avaliação o produto 3B42-v7 da missão TRMM disponibilizados em mm.h-¹ em arquivos raster com 

extensão em “hdf” (Hierarchical Data Format), resolução espacial de 0,25° a cada 3 horas para o 

período de janeiro de 1998 a dezembro de 2018.  

Já a coleta de dados de estações pluviométricas foi feita através da plataforma HidroWeb da 

ANA (Agência Nacional de Águas), onde se encontram disponíveis series de dados em formato “csv” 

(Comma-Separated Values). Dentre as séries disponíveis, foram selecionadas aquelas localizadas no 

estado de Alagoas cujo período coincidia com o de interesse. As 18 estações pluviométricas que 

foram, por esses parâmetros, elencadas para o estudo estão listadas no quadro 1. Na Figura 2 são 

vistas as localizações das estações, assim como a quantidade total de dados de sua série (contando 

dados não utilizadas nesse trabalho por não estarem no período estudado). 
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Quadro 1 - Estações selecionadas. 

Município Latitude Longitude Código da estação 

Atalaia -9,51 -36,02 00936110 

Coruripe -0,03 -36,30 01036062 

Delmiro Gouveia -9,39 -37,99 00937013 

Jacuípe -8,84 -35,45 00835139 

Maceió -9,55 -35,77 00935004 

Marechal Deodoro -9,72 -35,89 00935057 

Murici -9,31 -35,95 00935012 

Pão de Açúcar -9,75 -37,45 00937018 

Penedo -10,29 -36,56 01036005 

Piaçabuçu -10,41 -36,43 01036007 

Piranhas -9,63 -37,76 00937023 

Rio Largo -9,47 -35,86 00935056 

Santana do Ipanema -9,37 -37,25 00937032 

Santana do Mundaú -9,17 -36,22 00936114 

São José da Laje -9,00 -36,05 00936112 

Traipu -9,97 -37,00 00936076 

União dos Palmares -9,15 -36,04 00936113 

Viçosa -9,38 -36,25 00936111  

 

Figura 2 – Localização dos postos utilizados na pesquisa. 

 

Análise de tendências 

A análise de tendências foi realizada com uso do software RClimdex (ZHANG e 

YANG, 2004), com base nos índices de extremos do ETCCDI (Expert Team for Climate Change 

Detection Monitoring and Indices). 
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RClimdex 

O RClimdex é um programa, baseado no Microsoft Excel, que proporciona um pacote 

computacional para o cálculo de índices de extremos climáticos, com objetivo de monitorar e detectar 

mudanças nos padrões das precipitações moderadamente extremas. Para a detecção da tendência, o 

RClimdex utiliza o teste de estacionariedade t de Student, e calcula a magnitude da tendência pelo 

Método dos Mínimos Quadrados. Para a precipitação, totalizam-se 11 índices. Contudo, nesse 

trabalho foram utilizados apenas os 2 (dois) índices, dispostos na Tabela 1, referentes à seca para o 

estado de Alagoas.  

Tabela 1- Índices de extremos climáticos obtidos pelo RClimdex. 

Sigla Nome do Índice Definição Unidade 

CDD Dias secos consecutivos 
Número de dias consecutivos com 

RR<1mm 
dias 

PRCPTOT 
Precipitação total anual nos 

dias úmidos 

PRCP total anual em dias úmidos 

(RR≥1mm) 
mm 

Fonte: Adaptado Zhang e Yang, 2004. 

Além de calcular os índices, o RClimdex calcula a tendência de comportamento linear, ou slope 

que cada um desses índices apresenta, e a probabilidade de significância (p-value, ou valor-p) de tais 

slopes. 

Com o objetivo de representar os resultados deste estudo, foi necessário realizar interpolações 

utilizando a ferramenta spacial analyst tools pelo método IDW para as tendências, além da ferramenta 

reclassify para representação da significância, empregando o uso do software ArcGIS 10.7. 

Análise comparativa  

A avaliação o desempenho dos índices climáticos calculados com os dados do TRMM em 

comparação com aqueles calculados com os dados de pluviômetros, foram usados três coeficientes 

estatísticos: 

Coeficiente de Correlação de Pearson – medida da força da correlação entre dois conjuntos de 

dados, variando entre 1, quando há uma relação positiva perfeita entre as variáveis, e -1, quando há 

uma relação negativa perfeita entre as variáveis.  

Erro Médio Absoluto (EMA) – medida da média dos erros entre duas observações do mesmo 

fenômeno.  

Erro Quadrático Médio (EQM) – semelhante ao EMA, mensura os erros entre duas diferentes 

observações de um fenômeno. 

RESULTADOS 

Os resultados desse trabalho encontram-se organizados em 3 (três) itens: (i) RClimdex; (ii) 

Coeficientes de desempenho; e (iii) Análise de tendências. 

RClimdex 

Para essa pesquisa, foram considerados pertinentes apenas os valores de tendências 

estatisticamente significativos, pois não é possível assegurar variabilidade da precipitação quando os 

resultados não evidenciam confiabilidade estatística. 

Na Figura 3a) a região compreendida pelo Agreste Alagoano é demarcada tanto por uma 

tendência de aumento quanto de redução dos dias consecutivos secos, com valores estatisticamente 

significativos em 95% apenas ao Norte da mesorregião do Estado. Contudo, o mesmo evento não 

pôde ser observado nos índices calculados para os dados de satélite (Figura 3b). 

A região demarcada pelo Sertão Alagoano encontra-se com tendência de aumento dos dias 

consecutivos secos em ambos os mapas da Figura . Não obstante, a inclinação da reta calculada para 
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os dados oriundos de satélite está em uma escala de no mínimo 0,9 dia/ano a mais que os índices 

calculados advindos dos registros pluviométricos. Ainda, somente pôde-se observar significância 

estatística de 95% nos índices calculados para o satélite TRMM. 

Figura 3- Distribuição espacial do coeficiente angular da tendência temporal do indicador Dias Consecutivos 

Secos (CDD) e o p-valor correspondente para a) os dados oriundos de pluviômetros e b) para os dados de 
TRMM. 

 

(a) 

 

(b) 

 

Para a Figura 4a), é possível observar que na região do Agreste Alagoano ocorre uma 

diminuição da precipitação total anual nos dias úmidos, atingindo valores mais extremos na porção 

Nordeste da mesorregião. A significância estatística de 95% compreende apenas a porção centro e 

Norte da mesorregião. O mesmo comportamento pode ser visto na Figura 4b), no entanto, para esta 

última, tanto a região de significância quanto os valores mais extremos encontram-se na porção sul 

do Agreste Alagoano. Tendências de aumento de precipitação só podem ser observadas na Figura 4a) 

na porção Sul da mesorregião que compreende o Leste Alagoano, todavia, para esta não há evidência 

de significância estatística. 
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Figura 4- Distribuição espacial do coeficiente angular da tendência temporal do indicador Precipitação Anual 

Total nos Dias Úmidos (PRCPTOT) e o p-valor correspondente para a) os dados oriundos de pluviômetros e 

b) para os dados de TRMM. 

 

(a)  

 

(b) 

Coeficientes de desempenho 

Os valores calculados para o coeficiente de correlação de Pearson, o Erro Quadrático Médio 

(EQM) e o Erro Médio Absoluto (EMA), comparando a série de dados pluviométricos com os do 

TRMM nos dois índices estudados estão expostos na Tabela 3.  

Tabela 3: Coeficientes de desempenho entre dados do TRMM e dos pluviômetros. 

  Pearson EQM EMA 

  PRCPTOT 
(mm) 

CDD 
(dias) 

PRCPTOT 
(mm) 

CDD 
(dias) 

PRCPTOT 
(mm) 

CDD 
(dias) 

Atalaia 0,53 0,32 644,13 32,41 588,24 24,86 

Coruripe 0,37 0,41 628,88 31,55 572,74 26,22 

Delmiro Gouveia 0,77 0,14 145,82 73,04 109,25 57,90 

Jacuípe 0,83 0,30 699,29 41,69 667,76 32,57 

Maceió 0,49 -0,19 1198,13 33,30 1115,39 26,19 

Marechal Deodoro 0,27 -0,17 997,15 30,75 915,95 23,62 

Murici 0,62 0,21 722,84 19,85 661,40 15,29 

Pão de Açúcar 0,63 0,26 166,89 38,20 130,35 26,15 

Penedo 0,45 0,13 643,28 26,86 576,69 20,53 

Piaçabuçu 0,45 0,08 529,08 25,67 483,76 18,24 

Piranhas 0,74 0,37 141,16 53,86 113,72 42,95 

Rio Largo 0,53 -0,02 862,60 38,07 796,46 22,50 

Santana do Ipanema 0,76 0,60 273,19 40,15 224,78 33,95 

Santana do Mundaú 0,74 -0,27 693,13 42,91 633,83 32,65 

São José da Laje 0,68 -0,07 584,41 39,72 523,13 27,00 

Traipu 0,73 0,03 172,12 48,23 145,32 32,48 

União dos Palmares 0,61 0,06 492,87 34,17 453,16 22,65 

Viçosa 0,74 0,06 504,70 47,19 453,78 38,15 
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Para o índice PRCPTOT, os coeficientes de Pearson apresentaram valores, em geral, mais 

próximos de 1, com média de 0,61, indicando uma significativa correlação positiva entres as medidas. 

Já para o CDD, as correlações encontradas foram de menor intensidade (média 0,12), com até mesmo 

alguns valores de Pearson negativos, indicando uma maior proximidade à proporcionalidade inversa.  

Relativo a suas médias anuais, os valores de EQM e EMA foram altos para ambos os índices – 

especialmente o CDD – para todos os postos estudados, indicando que, mesmo no caso do PRCPTOT, 

que apresenta boa correlação entre os dados, os valores das medições individuais apresentam 

relevantes discrepâncias numéricas. 

Análise de tendências 

Comparando os índices de precipitação total (PRCPTOT) dos pluviômetros e do TRMM é 

possível notar uma tendência do TRMM em subestimar a quantidade chuva em suas estimativas. Isso 

pode ser visto no gráfico de dispersão da Figura 5, em que poucos pontos apresentam valores acima 

dos 1000 mm no eixo vertical. No entanto, para o eixo dos pluviômetros (horizontal) acontece o 

inverso, apresentando grande concentração de pontos na região acima dos 1000 mm. 

Figura 5 - Gráfico de dispersão dos PRCPTOT (TRMM x pluviômetros) dos 18 postos. 

 

O mesmo comportamento é observado no gráfico de dispersão do CDD na Figura 6, em que 

uma grande quantidade de pontos está acima da linha de 100 mm no eixo de representação das 

medições do TRMM (vertical), enquanto que no eixo relativo aos valores dos pluviômetros há uma 

quantidade menor de pontos depois após os 100 mm. Infere-se, portanto, uma tendência do TRMM 

em superestimar os dias consecutivos de seca, reforçando a ideia de que este tende a subestimar a 

quantidade chuva precipitada no estado de Alagoas. 
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Figura 6 - Gráfico de dispersão do CDD (TRMM x pluviômetros) dos 18 postos. 

 

CONCLUSÕES 

Neste trabalho, avaliou-se a aplicabilidade dos produtos do satélite TRMM para estimar as 

tendências de seca para o Estado de Alagoas, o qual para os índices analisados apresentaram baixa 

eficiência, resultando em erros expressivos e consequentemente baixa significância. Os métodos 

utilizados demonstram que o satélite tende a superestimar os dias consecutivos secos, resultado da 

tendência em subestimar os dados de precipitação para o estado, evidenciado para a mesorregião do 

Agreste Alagoano através da ferramenta RClimdex.  

O índice PRCPTOT reforça a tendência apresentada pelo TRMM e a baixa eficácia do mesmo 

em estimar as quantidades de precipitação, observado principalmente através do gráfico de dispersão 

e a fraca correlação entre os dados. Segundo Rozante et al. 2010, esta tendência é encontrada em todo 

Nordeste brasileiro, sendo consequência da deficiência dos produtos do TRMM em estimar 

precipitações oriundas de nuvens quentes comuns na região. A resolução espacial e temporal é outro 

fator que contribui para esse comportamento, ou até mesmo a calibração do satélite. 

Sugere-se para trabalhos futuros a avaliação de outros produtos do satélite, assim como a 

comparação entre as séries de dados através de outras ferramentas estatísticas. O satélite GPM 

(Global Precipitation Measurement) corresponde a uma nova versão para o satélite TRMM com 

resolução espacial de 0,1° e temporal de 30 minutos, sendo uma ferramenta de grande potencial para 

estudos hidrológicos da região. Também, é sugerido a comparação dos resultados do presente trabalho 

com os dados provenientes do satélite GPM. 
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