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RESUMO – O objetivo deste trabalho é avaliar o desempenho de alguns dados de satélite para o                 
monitoramento do regime pluviométrico do estado do Ceará. Os dados do CRU, MERGE e              
CHIRPS foram comparados à série histórica de dados pluviométricos mensais obtida da rede de              
pluviômetros convencionais da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos          
(Funceme). Para a análise das bases de dados foi escolhido o período de janeiro de 1998 a dezembro                  
de 2016. Foram utilizados os índices de correlação, viés, rmse e Nash-Sutclife. As bases de dados                
apresentam correlações superiores a 0,900 e representam de maneira satisfatório o ciclo sazonal de              
precipitação, embora o MERGE possua viés positivo de 168 mm/mês. O CHIRPS apresentou os              
melhores índices para o estado do Ceará, indicando que esta base de dados pode ser utilizado em                 
estudos para fins de hidrologia e meteorologia na escala mensal. 
 
ABSTRACT– The aim of this work is to evaluate the performance of some satellite data for                
monitoring of the pluviometric regime of the state of Ceará. Data from the CRU, MERGE and                
CHIRPS were compared to the historical series of monthly rainfall data obtained from the network               
of conventional rain gauges of the Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos             
(Funceme). For the analysis of the databases, the period from January 1998 to December 2016 was                
chosen. The correlation, bias, rmse and Nash-Sutclife indexes were used. The databases present             
correlations above 0.900 and satisfactorily represent the seasonal precipitation cycle, although the            
MERGE has a positive bias of 168 mm / month. CHIRPS presented the best indexes for the state of                   
Ceará, indicating that this database can be used in hydrology and meteorological studies on a               
monthly scale. 
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INTRODUÇÃO 

 

A gestão de recursos é fortemente dependente da disponibilidade de informações climáticas            

e meteorológicas. Para regiões com pequeno ou nenhum histórico de dados observados é necessário              

recorrer-se a alternativas, que possam suprir as necessidades dos estudos hidrológicos, entre elas o              

uso de dados de satélites. O uso da informação de satélite já é bem difundido contudo é necessário                  

mensurar o quão confiáveis são esses dados a fim de se selecionar a melhor fonte de dados possível. 

Desse modo, à medida que são desenvolvidas métodos para estimativa de precipitação,            

lança-se mãos de estudos que comparam as estimativas e avaliam o seu desempenho, a exemplo de                

Costa e Foley (1998), que compararam seis estimativas de precipitação, sendo três delas             

provenientes de dados de postos pluviométricos, uma proveniente de método combinado, que            

agrega informações de satélite com dados pluviométricos, além de outras duas baseadas em             

reanálise. 

Mediante o exposto o objetivo deste trabalho é avaliar o desempenho de alguns dados de               

satélite, notadamente do CRU, MERGE e CHIRPS, para o monitoramento do regime pluviométrico             

do estado do Ceará. Espera-se com este trabalho mostrar a confiabilidade dos dados de satélite,               

frente aos dados observados, e sua capacidade de representação da variação do regime             

pluviométrico tanto espacialmente quanto temporalmente. 

 

METODOLOGIA 

 

CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

O estado do Ceará está localizado no domínio da Região Nordeste do Brasil, sua área total                

corresponde a 9,58% do Nordeste Brasileiro (IPECE, 2010). Do seu território 93% localiza-se             

dentro de regĩao de clima semi-árido (IPECE, 2010). O clima-semiárido caracteriza-se por            

temperaturas médias elevadas, acima de 26ºC, e duas estações distintas: uma seca e uma úmida               

onde ocorrem precipitações irregulares que variam de 300mm a 800mm (SULIANO et. al., 2009).              

A maior parte da precipitação do estado ocorre entre os meses de fevereiro a maio, período este                 

chamado de quadra chuvosa. 

DADOS UTILIZADOS 

CRU 
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Os dados da versão 4.01 da série temporal do Climatic Research Unit (CRU) são variações               

mensais do clima no período de 1901-2016, fornecidas em pontos de grade com resolução de               

0,5x0,5 graus, produzidas pelo CRU na University of East Anglia (HARRIS e JONES, 2017). Os               

dados do CRU TS4.01 são calculados usando a interpolação de ponderação de distância angular              

(HARRIS e JONES, 2017). São valores mensais calculados a partir de valores observados diários. 

MERGE 

As informações de precipitação do MERGE (ROZANTE et al., 2010) representa uma            

combinação entre as séries de precipitações observadas com estimativas de precipitação por satélite.             

Este produto é gerado e disponibilizado operacionalmente pelo CPTEC/INPE, os dados são diários             

(acumulado em 24 horas) disponibilizados com resolução de 20 km, cobrindo a América do Sul.               

As informações de satélite são provenientes do The Tropical Rainfall Measuring Mission (TRMM),             

Multisatellite Precipitation Analysis (TMPA) (HUFFMAN et al., 2007)- TRMM-TMPA e do           

Global Precipitation Measurement (GPM) Integrated Multi-satellite Retrievals for GPM (IMERG)          

(HUFFMAN et al., 2015, a, b, c). Mais detalhes sobre a técnica podem ser encontrados em Rozante                 

et al. (2010). 

CHIRPS 

As precipitações do CHIRPS (FUNK et al., 2015) são um conjunto de dados pluviométricos              

para quase todo o globo a partir de 1981 a 2017, incorporando imagens de satélite de resolução de                  

0,05° com dados de estação pluviométricas para criar séries temporais de chuva em grade, sendo               

disponibilizados para o público no ftp: ftp://ftp.chg.ucsb.edu/pub/org/chg/products/CHIRPS-2.0/ .        

Maiores detalhes sobre os dados podem ser consultados em Funk et al. (2015, a, b). 

PLUVIOMÉTRICOS  

A série histórica de dados pluviométricos foi obtida da rede de pluviômetros convencionais             

da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). A rede pluviométrica            

convencional da Funceme é composta por 550 pluviômetros, distribuídos no Estado segundo uma             

densidade espacial de 280km²/pluviômetro. A mesma possui registros desde 1970 até o presente. 

PROCESSAMENTO DOS DADOS 

Como os dados dos postos pluviométricos representam valores pontuais foi necessário           

espacializar seus dados. Para espacialização dos dados pluviométricos recorreu-se a técnica de            

interpolação de krigagem ordinária. Nesta técnica o valor de um ponto sem informação (v*) é obtido                
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a partir da combinação dos n valores conhecidos (vi) existentes na vizinhança do ponto em análise                

como dado na Equação 1. 

 v* =  ∑
n

i=1
λi · vi (1) 

onde λi (i = 1, 2, 3, …, n) são os pesos atribuídos a cada valor amostral.  

AVALIAÇÃO DOS DADOS 

Para a análise do desempenho dos satélites foi escolhido o período entre 1998 e 2016, por                

ser o maior período contínuo comum a todas as bases de dados abordadas neste trabalho. O                

desempenho dos dados de satélite foi avaliado a partir da análise dos índices de correlação, viés,                

rmse e Nash-Sutclife. Também foi avaliada a representatividade da distribuição espacial de            

precipitação no estado. 

 

RESULTADOS 

 

Na Figura 1 é mostrada série histórica de acumulados anuais para as bases de dados deste                

trabalho. É possível observar que os dados dos satélites conseguem acompanhar bem a série              

observada captando as variações interanuais. O CHIRPS é o que mais se aproxima da série               

observada e o MERGE  o que mais se distancia. 

 

Figura 1 - Série histórica de precipitação média anual. 

A distribuição espacial dos totais anuais de precipitação (Figura 2), segundo os postos             

pluviométricos da Funceme, mostra que a porção norte e o litoral do Ceará são as regiões do estado                  

com maiores índices pluviométricos onde são registrados valores superiores a 900 mm/ano. A             

região sul do estado também apresenta valores de precipitação acima da média do estado ficando               
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próximo aos 800 mm anuais. Na região central do estado são verificadas as menores precipitações               

anuais ficando em torno dos 600 mm. As figuras 2B, 2C e 2D mostram os resultados obtidos                 

segundo a base de dados do CRU, CHIRPS e MERGE respectivamente. CRU e CHIRPS têm a                

melhor representação do regime de chuvas no estado sendo o CHIRPS aquele com melhor              

representatividade, em parte devido a sua melhor resolução espacial. O MERGE, embora consiga             

acertar as regiões de maior e menor regime pluviométrico, geralmente superestima os valores             

observados. 

 

Figura 2 - Distribuição espacial do regime pluviométrico anual.  

Na Tabela 1 são apresentados os resultados dos índices de desempenho de cada um os               

satélites. Todos apresentam ótimos valores de correlação. Quanto aos índices de RMSE e BIAS o               

MERGE apresenta resultados sofríveis. Quanto ao índice de Nash somente o MERGE apresentou             

resultado considerado ruim os demais obtiveram bons resultados. Desta análise o de melhor             

desempenho é o CHIRPS seguido do CRU e por último o MERGE.  
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Tabela 1 - Resultados avaliação anual 

 CORREL RMSE (MM) BIAS (MM) NASH 

MERGE 0,925 194,045 167,511 0,217 

CHIRPS 0,961 84,652 53,636 0,851 

CRU 0,948 112,322 87,35 0,738 

A variação climatológica (Figura 3) consegue ser bem representada pelos dados de reanálise             

estudados. Na maioria dos meses os satélites tendem a superestimar os valores médios             

climatológicos observados. Para os meses de fevereiro a abril, alguns dos meses mais chuvosos, são               

registrados os os maiores desvios em relação ao observado.  

Na Figura 4 são mostrados os campos de precipitação para os meses da quadra chuvosa no                

estado. Como pode ser visto nas Figuras 4(a2) e 4(a3) março e abril são os meses com os maiores                   

volumes precipitados com valores acima de 157 mm/mês em praticamente todo o estado. Em geral               

os dados de reanálise conseguem representar bem a distribuição de chuvas no estado neste período.               

Apenas o CRU, devido sua resolução espacial, não têm boa representatividade. 

 

Figura 3 - Média climatológica para o período de 1998 a 2016. 
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Figura 4 - Campos de precipitação média mensal para a quadra chuvosa. 

Os dados de reanálise apresentam bons valores de correlação (Figura 5a) para a maioria dos               

meses do ano sendo o pior desempenho, em ambas as bases, observado no mês de setembro. Da                 

Figura 5b nota-se que os satélites superestimam os valores observados na maior parte do ano com                

viés decrescente à medida que se aproxima da estação seca do estado. Apenas CRU no mês de                 

janeiro e CHIRPS no mês de agosto apresentaram valor negativo de viés. O valor de RMSE (Figura                 

5c) segue comportamento de tendência do viés diminuindo à medida que se aproxima da estação               

seca do estado. O CRU foi o que apresentou os maiores valores de RMSE, dentro da quadra                 

chuvosa. O coeficiente de Nash-Sutclife (Figura 5d) na maioria dos meses apresenta valores             

considerados ótimos e com pouca variação, mantendo-se em patamares acima de 0,5 para a maioria               

dos modelos. O MERGE apresenta o pior desempenho de Nash-Sutclife obtendo inclusive valores             

negativos nos meses de agosto e setembro. 
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Figura 5 - Índices de desempenho mensais. 

 

CONCLUSÃO 

 

As bases de dados apresentam correlações superiores a 0,900 e representam de maneira             

satisfatório o ciclo sazonal de precipitação. 

Dentre os modelos estudados neste trabalho o CHIRPS foi o que apresentou os melhores              

índices de desempenho e distribuição espacial mais próxima da observada. O CRU é o segundo               

melhor, segundo os índices de desempenho utilizados, entretanto, é o que possui a pior resolução               

espacial limitando sua aplicação. O MERGE apresentou os piores índices de desempenho, contudo             

o grande viés positivo indica que uma possível remoção deste erro pode viabilizar o uso desta base                 

de dados.  

As informações expostas neste trabalho mostram que na ausência de dados pluviométricos,            

para o estado do Ceará, base de dados alternativas podem ser utilizadas em estudo hidrológicos. 
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