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1. INTRODUÇÃO 

A modelagem hidrológica é uma importante ferramenta para o auxílio da tomada de decisão 

em projetos que envolvam recursos hídricos (Almeida et al., 2017). Embora muitas fontes de dados 

possam introduzir incertezas aos resultados da modelagem, a precipitação é umas das mais relevantes 

(Paula et al., 2017). Segundo Abbaspour et al. (2015), uma das maiores fontes de erro nos dados de 

entrada de modelos hidrológicos são as informações de precipitação. Li et al. (2010) enfatizam que 

para estudos com viés ambiental de previsão do tempo, de modelagem e de variabilidade climática, 

por exemplo, necessita-se de séries temporais confiáveis de precipitação e vazão. 

Convencionalmente, realiza-se medições de precipitação por meio de aparelhos como 

pluviômetros e pluviógrafos. No entanto, a restrita cobertura espacial e a qualidade destes dados são 

problemas a serem enfrentados (Brubacher et al., 2020). No Brasil, em muitas regiões, não há dados 

do regime hidrológico em quantidade suficiente, e não raras são às vezes em que não há nenhum dado 

disponível (Souza, 2017). Por estas razões, esforços estão sendo estabelecidos para a quantificação 

da precipitação a partir do emprego de outras abordagens (Almeida, 2017). Vários autores, por 

exemplo, têm quantificado as precipitações com auxílio de sensoriamento remoto (Bernardi, 2016; 

Kamarianakis et al., 2008; Hand e Shepherd, 2009; Ji, 2012; Danelichen et al., 2013; Santos, 2014; 

Soares et al., 2016). 

O Climate Hazards group Infrared Precipitation with Stations (CHIRPS) é um satélite quase 

global (50 ° S -50 ° N) que engloba um conjunto de dados diários, pentadais e mensais de precipitação 

com alta resolução (0,05°) (Funk et al., 2015). Costa et al. (2019) avaliaram os dados do CHIRP 

comparando-os com os dados de 183 estações do INMET no Brasil e obtiveram alta correlação linear 

(95,4%). Na China, SHEN et al. (2020) também concluíram que as estimativas do CHIRPS têm boa 

correlação com as observações do solo de redes locais pluviométricas, apresentando um desempenho 

promissor. Neste contexto, o presente trabalho teve como objetivo analisar a acurácia dos dados de 

precipitação estimados pelo CHIRPS por meio de análise comparativa com os dados de precipitação 

obtidos em uma estação pluviométrica localizada no interior do estado de São Paulo. 
 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1. Área de Estudo 

Os dados de precipitação utilizados neste estudo foram obtidos no Google Earth Engine 

(https://earthengine.google.com/), plataforma usada para baixar os dados de precipitação gerados 
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pelo CHIRPS, e na estação pluviométrica do Centro de Recursos Hídricos e Estudos Ambientais 

(CRHEA), localizada em Itirapina no interior do estado de São Paulo (Figura 1). 

. 
Figura 1: Localização da estação pluviométrica do CRHEA 

 
 

 

A acurácia dos dados de precipitação do CHIRPS foi avaliada por meio da comparação com 

os dados observados da estação do CRHEA. A análise foi conduzida considerando a escala mensal e 

anual. Índices estatísticos foram calculados para avaliar o desempenho dos dados gerados pelo 

CHIRPS, são eles: i) Coeficiente de Nash and Sutcliffe (NASH; SUTCLIFFE, 1970) (Equação 1); ii) 

índice PBIAS (Equação 2); iii) RMSE-observations standard deviation ratio (RSR) (Equação 3); e 

iv) R2 (coeficiente de determinação) (Equação 4). Considerou-se a classificação sugerida por Rauf et 

al. (2018) para a interpretação dos resultados (Tabela 1). 
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∑ (Yobs(i)−Ysim(i))

2
n
i=1

∑ (Yobs(i)−Y̅ )
2

n
i=1

]                                                                                                                        (1) 

 

PBIAS =
∑ (Ysim(i)−Yobs(i))×100n

i=1

∑ (Yobs(i) )n
i=1

                                                                                                                            (2) 

 

RSR =
𝑅𝑀𝑆𝐸

𝑆𝑇𝐷𝐸𝑉𝑜𝑏𝑠
=  [ 

√∑ (Yobs(i)−Ysim(i))
2

n
i=1

∑ (Yobs(i)−Y̅ )
2

n
i=1

]                                                                                                        (3) 
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]                                                                                                                     (4) 

 

Em que, Yobs(i) é o valor observado na estação do CRHEA; Ysim(i) é o valor estimado pelo 

CHIRPS; 𝑌 é a média dos valores observados; e n é o número de observações. 
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Tabela 1 - Classificação dos indicadores estatísticos de desempenho. 

Classes NSE RSR R² PBIAS 

Muito bom 0,75-1,00 0,00 - 0,50 0,85-1,00 <5 

Bom 0,65-0,75 0,50 - 0,60 0,70-0,85 5 - 10 

Satisfatório 0,50-0,65 0,60 - 0,70 0,60–0,70 10 - 15 

Aceitável 0,4-0,50  0,4-0,60  

Insatisfatório ≤ 0,4 > 0,70  ≤ 0,4 ≥ 15 

 

3. RESULTADOS  

 

A Figura 2 apresenta a regressão linear entre os dados estimados pelo CHIRPS e os 

observados na estação pluviométrica do CRHEA, e a Tabela 1 mostra os resultados dos indicadores 

estatísticos dos dados mensais e anuais de precipitação. Em suma, os indicadores estatísticos 

indicaram um bom desempenho dos dados gerados pelo CHIRPS. Para a comparação mensal foi 

obtido um R² de 0,86, PBIAS de -1,6 %, RSR de 0,40 e NSE de 0,86, indicando um desempenho 

muito bom. Considerando a escala anual de análise, os resultados indicaram bom desempenho, porém 

inferior aos resultados mensais, com valores de R² igual a 0,68, Pbias de 1,6 %, RSR igual a 0,57 e 

NSE de 0,68. 

 

Figura 2 - Regressão linear entre os dados estimados pelo CHIRPS e os observados. 

 
 

Tabela 2 - Indicadores estatísticos de desempenho. 

Período R² PBIAS (%) RSR NSE 

Mensal 0,86 -1,6 0,4 0,86 

Anual 0,68 -1,6 0,57 0,68 

 

A Figura 3 mostra a variação sazonal da precipitação dos dados estimados pelo CHIRPS e os 

observados na estação do CRHEA para o período de 1981 a 2019, e a Figura 4 apresenta as 

precipitações médias anuais para o mesmo período. Os resultados mostram que o CHIRPS conseguiu 

representar bem o comportamento sazonal da precipitação, apresentando pouca diferença em relação 

aos dados mensais observados. No geral, o CHIRPS superestimou os dados mensais de precipitação 

para o período chuvoso e subestimou para o período seco. Na escala anual, os resultados indicam que 

o CHIRPS conseguiu representar o comportamento da precipitação média anual, porém os valores 

foram subestimados, como indicado pelo PBIAS de -1,6 %. 
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Figura 3 - Comparação dos dados médios mensais de precipitação gerados pelo CHIRPS e os observados 

(1981 – 2019) 

 

Figura 4 - Comparação entre os dados anuais de precipitação gerados pelo CHIRPS e os observados. 

 

4. DISCUSSÃO 

A análise dos resultados dessa pesquisa mostrou que os dados gerados pelo CHIRPS 

apresentam comportamento e magnitude semelhante aos dados observados na estação pluviométrica 

do CRHEA. Embora este estudo tenha realizado uma análise simples, utilizando apenas uma estação 

pluviométrica, os resultados são condizentes e corroboram com outros estudos da literatura 

(Castelhano et al., 2017; Costa et al., 2019; Santos et al., 2019; Cordeiro e Blanco, 2021). O valor de 

R² na escala mensal é semelhante ao obtido por Marinho e Riveira (2018) e indica um desempenho 

muito bom dos dados estimados pelo CHIRPS (Rauf et al., 2018). Na escala anual, o valor de R² = 

0,68 foi inferior ao observado por Silva et al. (2020), porém ainda indicando um desempenho 

razoável. Os valores de PBIAS encontrados neste estudo são semelhantes ao de De Moraes e Blanco 

(2021), indicando que os dados gerados pelo CHIRPS subestimam os dados observados. Entretanto, 

há outros estudos que mostram uma superestimação dos valores observados (Silva et al., 2019; 
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Barbosa et al., 2020), o que ressalta a influência das características climáticas de cada região. O 

coeficiente NSE indicou um desempenho muito bom e bom para as precipitações mensais e anuais 

respectivamente. 

Essa pesquisa mostrou que os dados do CHIRPS tendem a superestimar os meses de maiores 

precipitações acumuladas (novembro a março) e subestimar os meses de baixas precipitações (abril a 

outubro). Resultado semelhante também foi obtido por Paredes-Trejo et al. (2017). Por meio de 

análise gráfica (Figura 4), ressaltamos ainda que os dados do CHIRPS são menos consistentes para 

anos de precipitações extremas, sendo que o maior desempenho ocorre em anos cujas precipitações 

estão mais próximas da média. 

Embora haja a necessidade de muito mais análises para complementar essa pesquisa, os 

resultados preliminares deste estudo indicam que os dados de precipitação oriundos do CHIRPS 

podem complementar os dados observados. Em regiões não instrumentadas, esses dados podem ser 

utilizados como fontes de entrada na elaboração de estudos de modelagem hidrológica e ambiental. 

Tendo em vista que há muitas estações pluviométricas desativadas e com falhas na série histórica, os 

dados do CHIRPS podem ser uma boa alternativa para preencher as lacunas nas séries históricas dos 

dados observados. Entretanto, é importante ressaltar que alguns estudos têm mostrado baixas 

correlações entre os dados de precipitação diária estimados pelos CHIRPS e os observados nas 

estações de medição (Castelhano et al., 2017). Portanto, é importante considerar a escala temporal de 

análise na utilização dos dados do CHIRPS. Essa pesquisa e a maioria dos estudos da literatura 

avaliaram a acurácia dos do CHIRPS apenas nas escalas mensais e temporais. Sendo assim, mais 

estudos são necessários para a avaliar a consistência dos dados diários de precipitação gerados pelo 

CHIRPS. 

5.  CONCLUSÃO 

Este estudo avaliou a acurácia dos dados de precipitação gerados pelo CHIRPS por meio de 

análise comparativa com os dados observados da estação climatológica do CRHEA, localizada no 

município de Itirapina no estado de São Paulo. 

No geral, os indicadores estatísticos indicaram um bom desempenho dos dados gerados pelo 

CHIRPS. Na comparação mensal obteve-se um R² de 0,86, PBIAS de -1,6 %, RSR de 0,40 e NSE de 

0,86, indicando um desempenho muito bom, enquanto na comparação anual o valor de R² foi igual a 

0,68, Pbias de 1,6 %, RSR igual a 0,57 e NSE de 0,68 apresentando um bom desempenho, porém 

inferior às análises mensais.  

Os resultados da pesquisa mostraram que os dados gerados pelo CHIRPS representaram bem 

o comportamento e a magnitude dos dados observados, embora os resultados tenham se limitado a 

uma única estação de monitoramento. 

 Por fim o CHIRPS indicou uma possibilidade de ser um complemento na pesquisa mesmo 

com resultados preliminares e análises simples, ressaltando a importância de realizar mais estudos 

que avaliem a consistência dos dados de precipitação gerados pelo CHIRPS.  
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