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RESUMO 

 

A precipitação representa a principal fonte de água doce no planeta, tornando os sistemas 

biológicos dependentes da sua disposição e volume. Em outra perspectiva, eventos 

hidrológicos extremos proporcionam grande impacto socioeconômico em todo mundo e 

precisam ser monitorados. Em ambos os contextos, entendermos os padrões de distribuição 

das precipitações e medir sua intensidade se torna fundamental. Partindo deste princípio, o 

trabalho aqui apresentado se propôs a avaliar a capacidade das técnicas de estimativa de 

precipitação por satélite Negri-Adler-Wetzel e Arkin em identificar e mensurar precipitação 

sobre o Estado do Ceará e suas Macrorregiões Pluviometricamente Homogêneas, totalizando 

nove áreas em estudo. As imagens utilizadas provém do canal infravermelho (8,7 µm) do 

satélite Meteosat 9. O período em estudo compreendeu a pré-estação chuvosa (janeiro), a 

quadra chuvosa (fevereiro-maio) e a pós-estação chuvosa (junho e julho) do ano de 2009. A 

validação das estimativas ocorreu a partir da comparação, fundamentada na análise estatística 

(correlação, BIAS, RMSD), entre os valores estimados por satélite e os calculados através do 

método de Polígono de Thiessen para cada área em estudo. Os resultados revelaram uma boa 

capacidade das técnicas em seguir as tendências de variação dos valores gerados pelo método 

de Thiessen para a pré-estação chuvosa e quadra chuvosa cearense. No entanto, a técnica 

Arkin apresentou uma menor acurácia durante estes dois períodos, o que foi atribuído a 

presença de nuvens Cirrus sobre o Estado. A menor capacidade em identificar e mensurar 

precipitação ocorreu na pós-estação chuvosa para ambos os estimadores.  Este fato foi 

justificado pela dificuldade das técnicas em identificar nuvens precipitáveis com baixo 

desenvolvimento vertical. Como esperado, esta deficiência também pôde ser observada para 

as Macrorregiões Pluviometricamente Homogêneas na pós-estação chuvosa, em especial, para 

a região litorânea e o Maciço do Baturité.  Resultados satisfatórios de correlação, BIAS e 

RMSD para a Ibiapaba, região Jaguaribana e o Estado do Ceará, durante a pré-estação 

chuvosa e a quadra chuvosa, sugerem uma maior confiabilidade para o uso das técnicas nestes 

períodos e regiões, embora um estudo de calibração utilizando o radar meteorológico possa 

melhorar a exatidão das mesmas.  

 

Palavras-chave: Pluviometria. Meteosat 9. Satélites Meteorológicos. 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Rainfall is the main source of fresh water on the planet, making biological systems dependent 

on your distribution and volume. Furthermore, extreme hydrological events provide great 

socioeconomic impact worldwide and need to be monitored. In this context, the correct 

quantitative measurement of precipitation becomes fundamental to understand its behavior. 

Based on this assumption, the present study evaluated the performance of the Negri-Adler-

Wetzel and Arkin techniques in identifying and estimating rainfall over Ceará State and its 

homogeneous precipitation areas. The data sources come from the Meteosat 9 sensor. The 

study period included the pre-rainy season (January), the rainy season (February-May) and 

post-rainy season (June and July) of 2009. The validation of the estimates occurred based on 

the comparison between the rainfall retrievals and estimates calculated by the Thiessen 

Polygon method for each area. The results showed a good ability of the techniques in identify 

the variation of the observed values obtained by Thiessen. However, the Arkin scheme had a 

lower accuracy during the first two moments of the rainy season in Ceará, which was 

attributed to the presence of cirrus clouds over the State. The lowest ability to identify and 

measure precipitation occurred in post-rainy season for both estimators in Ceará. The 

precipitation generated by warm or stratus clouds had a negligible role by these techniques. 

As expected, this deficiency could also be observed for the homogeneous precipitation areas 

during post-rainy season, particularly for the coastal region and Maciço do Baturité region. In 

general, correlation, Bias and RMSE (Root Mean Square Error) values were satisfactory for 

Ibiapaba, Jaguaribana region and Ceará State as a whole, during pre-season and rainy season. 

This suggests a greater reliability for the use of both techniques in these areas and periods, 

however is recommended more studies about these algorithms using weather radar data in 

order to calibrate and improve these techniques accuracy. 

 

Keyword: Rainfall. Meteosat 9. Meteorological Satellites. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 A precipitação representa um componente essencial do ciclo hidrológico. Sob uma 

perspectiva física, a conversão do vapor d’água atmosférico em chuva ou neve, troca 

quantidade considerável de calor latente na atmosfera, interferindo diretamente na circulação 

geral dos ventos. Por sua vez, estes ao transportarem calor latente e umidade pelo globo atuam 

na manutenção, freqüência, magnitude e distribuição das chuvas. Assim, a precipitação, como 

elemento acoplador entre nuvens e o vapor d’água, regula o balanço hídrico e energético 

global (MICHAELIDES, 2008).  

 A importância da precipitação não se limita ao fator climático, mas cresce em 

relevância se considerarmos que a principal fonte de água doce no planeta são as chuvas, 

tornando os sistemas biológicos dependentes de sua disposição e volume. Além disso, as 

atividades socioeconômicas, como, por exemplo, agricultura, geração de energia elétrica e o 

transporte fluvial também dependem desta variável. 

 Em outro ponto de vista, eventos hidrológicos extremos, como inundações e secas, 

estão entre as principais causas de morte no planeta (JONKMAN, 2005) e precisam ser 

monitorados. 

 Neste contexto, o conhecimento preciso sobre precipitação é fundamental para 

entendermos seus padrões de distribuição e magnitude, seja para melhor gerenciar os recursos 

hídricos, seja pela necessidade em minimizar os efeitos de inundações e estiagens severas. 

 Os primeiros registros referentes a medições de precipitação datam do século IV antes 

de Cristo e do século II antes de Cristo, respectivamente, na Índia e Palestina. Em ambos os 

locais, tais informações eram utilizadas para fins agrícolas (STRANGEWAYS, 2006). 

  Após um longo período sem registros, China, no século XIII, e Korea, no século XV, 

apresentaram, pela primeira vez, uma distribuição sistemática, em suas províncias, de 

dispositivos que possuíam princípio semelhante aos pluviômetros atuais. O matemático chinês 

Qin Jiushao, aproximadamente, em 1247, aborda em seu livro Shushu Jiuzhang como 

transformar medidas pontuais de chuva para médias de área (NEEDHAM, 1959). 

Aparentemente, a idéia em espacializar as medidas de precipitação já era de interesse do povo 

deste período.  

 Esta idéia ganhou força ao longo da história em virtude da grande variabilidade 

espacial e temporal na distribuição e intensidade das precipitações ao redor do globo. Cientes 

disto, em meados do século XX, muitos cientistas passaram a utilizar o sensoriamento remoto 

como ferramenta para a assimilação de dados sobre precipitação.  
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 Os dois principais métodos que se utilizam do sensoriamento remoto para captar a 

distribuição espacial da precipitação são o radar meteorológico e a estimativa de precipitação 

por satélite. Embora ambos apresentem como principal limitação o fato de apenas inferirem a 

ocorrência de precipitação (DURKEE, 2010), testá-los e validá-los se faz necessário para 

complementar as informações meteorológicas obtidas de fontes pontuais. 

  Neste estudo, enfocaremos na estimativa de precipitação por satélite, avaliando a 

capacidade de algoritmos em inferir a ocorrência de precipitação sobre o Estado do Ceará, a 

partir de imagens do canal infravermelho do satélite Meteosat 9. Para tal, nos demais 

subtópicos da introdução, dissertaremos a respeito das motivações que incentivaram a 

realização desta pesquisa, bem como sobre os princípios teóricos que a fundamentou. Em 

seguida, no segundo tópico, os objetivos do trabalho serão informados. O tópico três 

descreverá a metodologia, ao passo que o tópico quatro apresentará os resultados e a 

discussão dos mesmos. Por fim, no tópico cinco, concluiremos com os principais objetivos 

alcançados e sugestões para o aprimoramento das estimativas.  

  
1.1 Precipitações e a Oceanografia 

 

  A relação entre a ciência oceanográfica e a precipitação pode ser demonstrada de 

várias formas.  Provavelmente, a mais clara esteja no próprio processo de formação de 

nuvens, visto que 85% do vapor d’água atmosférico provêm dos oceanos e estes também são 

a principal fonte de aerossóis para a atmosfera (BIGG et al., 2003). 

 De acordo com sua composição, estes aerossóis podem atuar como núcleos para a 

condensação do vapor d’água, gerando gotículas que compõe as nuvens. Suas fontes são 

naturais (poeira, sal marinho, dimetil sulfito) e antrópicas (SO2, material particulado de 

atividade mineradora) e pouco se sabe sobre como a variabilidade nas composições destes 

aerossóis, em especial, aqueles de origem antrópica, podem influenciar no clima, 

considerando a participação dos mesmos na formação de nuvens e precipitação 

(HEINTZENBERG; CHARLSON, 2009).   

 Moore et al.(2011), estudando a influência de compostos orgânicos sobre a atividade 

dos núcleos de condensação de nuvens (NCN), avaliaram se a incorporação de material 

orgânico dos microorganismos marinhos Ostreococcus lucimarinus e Synechococcus sp.  na 

estrutura de sais inorgânicos poderia afetar a atividade destes como NCN.  
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 Embora estes autores tenham concluído que a atividade do núcleo de condensação 

sofresse maior influência da sua porção inorgânica do que orgânica, outros estudos desta 

natureza são importantes em virtude da grande diversidade de organismo planctônicos. 

 Ainda em uma perspectiva climática, nos trópicos, a temperatura da superfície do mar 

(TSM) apresenta um grande efeito sobre a circulação atmosférica. O ar úmido eleva-se 

formando Cumulonimbus sobre regiões mais aquecidas, que, portanto, apresentam elevado 

volume de chuvas (GOUDIE; CUFF, 2007). 

 Tamanha a influência da TSM sobre a precipitação, que Ward e Folland (1991), 

aplicando um modelo estatístico para prever chuvas no Norte do Nordeste brasileiro, área na 

qual o Ceará está incluso, afirmaram que mais de 50 % da variabilidade da precipitação nesta 

região pode ser explicada, exclusivamente, pela TSM do Atlântico e do Pacífico. Ainda 

segundo estes autores, o uso da TSM para prever precipitação no Norte do Nordeste brasileiro 

seria melhorado se a temperatura da superfície do mar pudesse ser prevista durante a quadra 

chuvosa, abrindo, assim, espaço para uma variedade de estudos meteo-oceanográficos. 

 

1.2 Chuvas no Ceará 

 

 No intuito de mensurar a precipitação se faz necessário, primeiramente, conhecer os 

fenômenos associados a sua ocorrência, permitindo, assim, avaliar a capacidade das técnicas 

de medida em função das características pluviométricas de cada localidade.  

 O Estado do Ceará apresenta 184 municípios distribuídos em uma área de 148.825,6 

km2 (IPECE, 2007). A região caracteriza-se por um clima, predominantemente, semiárido, 

com pluviometria média anual de 850 mm (FERREIRA; MELLO, 2005), além de um relevo 

com regiões de litoral, serra e sertão.  

 As chuvas cearenses mais significativas iniciam-se em dezembro (FIGURA 1), e 

podem prolongar-se até julho ou agosto, de acordo com as condições oceânicas e atmosféricas 

atuantes.  
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Figura 1 - Variação mensal da precipitação para o posto pluviométrico situado em Fortaleza, 

Ceará. 

 
Fonte: INMET (2012) 

(Disponível em:< http://www.inmet.gov.br/portal/>) 
 

 Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (FUNCEME), em 

função dos sistemas atmosféricos atuantes, as chuvas no Estado podem ser dividas em três 

momentos: pré-estação chuvosa, quadra chuvosa e pós-estação chuvosa. 

   

1.2.1 Pré-estação chuvosa 

 

 A pré-estação chuvosa é caracterizada por chuvas que ocorrem de dezembro a janeiro 

e atingem principalmente a região do Cariri. Os sistemas atmosféricos atuantes são Frentes 

Frias e Vórtices Ciclônicos de Altos Níveis.  

 A frente fria consiste na borda dianteira de uma massa de ar frio, em movimento ou 

estacionária. Este sistema pode favorecer o desenvolvimento de bandas de nuvens 

organizadas quando do encontro de uma massa de ar frio com uma massa de ar quente. A 

massa de ar frio penetra por baixo da quente, como uma cunha, e faz com que o ar quente e 

úmido suba, forme as nuvens e, por conseguinte, as chuvas. 

  Já os Vórtices Ciclônicos de Altos Níveis (VCAN) têm origem no oceano Atlântico e 

apresentam trajetória de leste para oeste em baixas latitudes (10°-15°) (GAN; KOUSKY, 

1986), apresentando tempo de vida entre sete e dez dias.  

 Eles são caracterizados por um conjunto de nuvens que, observadas pelas imagens de 

satélite, têm a forma aproximada de um círculo girando no sentido horário. Na sua periferia há 

formação de nuvens causadoras de chuva e no seu centro há movimentos de ar subsidentes, 
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aumentando a pressão e inibindo a formação de nuvens (FERREIRA; MELLO, 2005). O 

Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (seta vermelha) e a Frente Fria (seta amarela) podem ser 

observados na figura 2. 

 

Figura 2 - Imagem do Satélite Meteosat 9 no dia 14 de janeiro de 2012 às 18:00 GMT. A seta 

vermelha indica a provável localização do centro de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis e a 

seta amarela aponta para uma Frente Fria. 

 
Fonte: Adaptado de FUNCEME (2012) 

 

1.2.2 Quadra chuvosa 

 Durante a quadra chuvosa ocorrem as precipitações mais importantes para o Estado. A 

causa destas se deve a atuação do sistema meteorológico chamado Zona de Convergência 

Intertropical (ZCIT). 

 A ZCIT (FIGURA 3) representa uma banda de nuvens que circunda a faixa equatorial 

do globo terrestre, formada principalmente pela confluência dos ventos alísios do hemisfério 

norte com os ventos alísios do hemisfério sul. A convergência dos ventos faz com que o ar, 

quente e úmido ascenda, carregando umidade do oceano para os altos níveis da atmosfera e 

gerando nuvens causadoras de precipitação. 
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Figura 3 – (a) Nebulosidade associada à Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) mostrada 
através da imagem do satélite Meteosat-7 (canal visível - dia 21/03/2003 – 12:00 GMT) e (b)  

Composição de imagens do satélite Meteosat-7 (canal infravermelho - 08/10/2003 – 12:00 
GMT), mostrando a posição da ZCIT fora do período chuvoso cearense. 

 
                            (a)      (b) 

Fonte: Ferreira e Mello (2005) 
 

 Como já mencionado no subtópico 1.1, os oceanos tem papel determinante para o 

favorecimento ou não das chuvas no Norte do Nordeste brasileiro, exatamente porque a TSM 

é um dos fatores de maior influência na posição da ZCIT. Esta zona migra sazonalmente em 

função do gradiente meridional de temperatura da superfície mar do Atlântico, se 

posicionando em regiões mais aquecidas (> 28 °C) (HASTENRATH, 2006).  

 Em anos com chuvas dentro ou acima da média histórica no Ceará, a ZCIT costuma se 

posicionar em torno de 4° sul, no final do outono austral, especialmente, entre os meses de 

março e abril (CAVALCANTI, 2009).  

 Ainda que a Zona de Convergência Intertropical seja o principal sistema atmosférico 

causador de chuvas no Estado, este período também é marcado pela atuação de outros 

sistemas atmosféricos, como os Complexos Convectivos de Mesoescala (CCMs), Linhas de 

Instabilidade e Oscilação 30-60 dias, também conhecida como Madden- Julian. Os mesmos 

podem atuar favorecendo ou não as chuvas no Ceará e estão mais bem descritos em Ferreira e 

Mello (2005). 

 

1.2.3 Pós-estação chuvosa 

 

 As chuvas da pós-estação acontecem, principalmente, em virtude de ondas que se 

formam no campo de pressão atmosférica, na faixa equatorial do globo terrestre. Estas ondas 
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sofrem influência dos ventos alísios e se deslocam de oeste para leste, por isso são 

denominadas Ondas de Leste (FIGURA 4). No Norte do Nordeste Brasileiro, as mesmas 

apresentam papel fundamental na ocorrência de precipitação, estando relacionadas à formação 

de linhas de instabilidade e modulando a convecção em grande parte dos eventos de escala 

mesossinóticas provenientes do oceano (CAVALCANTI, 2009). 

 Este sistema causa chuvas na região que se estende do Recôncavo Baiano até o litoral 

do Rio Grande do Norte, podendo favorecer a ocorrência de precipitação no Estado do Ceará 

em função das condições oceânicas e atmosféricas (FERREIRA e MELLO, 2005), em 

especial, entre os meses de junho e agosto. 

 

Figura 4 - Exemplo da atuação das Ondas de Leste sobre o Estado do Ceará. Imagem 
infravermelha do satélite Meteosat-7 no dia 23/06/1994 às 12:00 GMT. 

 
Fonte: Mota e Gandu (1996) 

 

 Uma das características peculiares da pluviometria cearense é a variabilidade na 

disposição espacial das chuvas, podendo ser evidenciada no trabalho de Santos et al. (2009). 

Estes autores calcularam a média histórica da precipitação, entre os anos 1935 e 2006, para 18 

municípios cearenses, escolhidos em função da distribuição espacial das informações 

pluviométricas, bem como da qualidade das mesmas. 

  A figura 5a mostra a grande variabilidade na disposição espacial da precipitação 

média anual para o Estado, com valores que variam de 1400 mm, no litoral, a valores 

inferiores a 600 mm, no sertão. Reforçando tal variabilidade, a figura 5b apresenta a 
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distribuição espacial do desvio padrão da média de precipitação anual, identificando-se 

valores superiores a 460 mm no litoral e inferiores a 260 mm no sertão. 

 

Figura 5 – (a) Distribuição espacial da precipitação média anual (mm/ano) e (b) Distribuição 
espacial do desvio padrão da precipitação (mm/ano). 

 

                        (a)                                                                  (b) 
Fonte: Santo et al. (2009) 

 

 Vale salientar que a grande irregularidade na distribuição das chuvas no Ceará, 

associada à dependência da população cearense a atividade agropecuária torna-a vulnerável a 

disposição hídrica (IPECE, 2012). Isto fica notório quando da ocorrência de extremos 

climáticos, sejam em períodos de seca prolongada, sejam em períodos em que chuvas acima 

da média ocorrem em curto espaço de tempo. 

 De acordo com Jungles e Kruger (2011), entre os anos de 1991 a 2010, houve 1.340 

registros oficiais de estiagem e secas (estiagem prolongada) no Estado do Ceará, sendo este o 

desastre ambiental que mais trouxe prejuízo a população cearense, além de ser o maior em 

número de eventos. Observando a figura 6, durante esses 20 anos, cerca de 6.815.209 pessoas 

foram afetadas, 1.542 desalojadas, 411 desabrigadas e 134 pessoas ficaram enfermas em 

função das secas no Ceará. 

 Também com impactos socioeconômicos negativos, mas em condição climática oposta 

à seca, inundações bruscas estão associadas ao incremento das precipitações em curto espaço 

de tempo. Ainda segundo Jungles e Kruger, (2011) e para o mesmo período (1991-2010), os 

registros de inundações bruscas (46 registros) foram bem menores aos registros de seca, 
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entretanto afetaram a população cearense de várias formas diferentes (FIGURA 7), inclusive 

sendo responsáveis por 12 óbitos. 

 

Figuras 6 – Principais impactos sociais em virtude dos eventos de estiagem no Estado do 
Ceará. 

 
Fonte: Jungles e Kruger (2011) 

   

 Considerando estas informações, monitorar precipitação ganha destaque, tanto em 

virtude da necessidade em gerar dados que subsidiem a Defesa Civil a antecipar suas ações e, 

assim, diminuir a vulnerabilidade da população ao excesso de chuvas, como para melhor gerir 

os recursos hídricos em eventos de secas. 

 

Figuras 7 – Principais impactos sociais em virtude de eventos de inundação brusca no Estado 
do Ceará. 

 
Fonte: Jungles e Kruger (2011) 
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1.3 Medidas de Precipitação: Fundamentação Teórica 

 

 Por tudo que já foi mencionado até o momento, fica clara a necessidade de 

informações pluviométricas de boa qualidade. As três principais ferramentas para a obtenção 

de dados sobre precipitação são pluviômetro, radar meteorológico (RM) e a estimativa de 

precipitação por satélite. Neste tópico apresentaremos sucintamente algumas características 

dos dois primeiros métodos e abordaremos os fundamentos teóricos relacionados à estimativa 

de precipitação por satélites que deram suporte a esta monografia.  

 O pluviômetro, definidos como um dispositivo que coleta a água da chuva em um 

funil, permitindo mensurar o volume da precipitação (FIGURA 8), está entre os equipamentos 

mais antigos que são utilizados com este fim, sendo, por isso, o que apresenta melhor base de 

dados históricos.  

 Além da ampla base de dados, podemos citar como outras vantagens deste dispositivo 

a possibilidade de amostragem contínua e sua robusta estrutura física.  

 

Figura 8 - Desenho esquemático de um pluviômetro do tipo Ville de Paris. 

 
Fonte: Calazans (2011) 
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 Por outro lado, as medidas pluviométricas obtidas por estes equipamentos em água 

superficial são limitadas à presença de bóias oceanográficas e a navios com pluviômetros 

instalados. Além disso, a densidade dos mesmos em terra nem sempre é adequada, em função 

de questões financeiras ou pela inacessibilidade de determinadas áreas (florestas densas; 

desertos) (DURKEE, 2010). Outras deficiências associadas às suas medições podem ser 

encontradas em Strangeways, 2006. 

 Na tentativa de minimizar a baixa cobertura espacial dos pluviômetros, três métodos 

podem ser aplicados para espacializar suas medidas: média aritmética, aproximação por 

isoietas e método de Polígonos de Thiessen.  

 Este último método apresenta como grande vantagem, em relação aos demais, o fato 

de espacializar as medidas pontuais obtidas pelos pluviômetros, sem a necessidade de tais 

equipamentos estarem uniformemente distribuídos. Em função disto, este método será 

utilizado neste trabalho para validar as informações sobre precipitação geradas pela estimativa 

de precipitação por satélite.  

 Em sua aplicação, o método de Thiessen (THIESSEN, 1911) define a área de 

influência de cada posto e depois atribui fatores de peso para cada pluviômetro, assumindo 

uma variação linear da precipitação entre as estações (DAMANT et al., 1983). Segundo estes 

últimos autores, o tipo de sistema atmosférico causador das precipitações pode ser uma fonte 

de erros a este método, além da influência orográfica que é desconsiderada por tal técnica 

(MENDES, 2010). 

 O uso do radar meteorológico, para mensurar precipitação, ocorreu no final da década 

de 40, do século passado. Com este método foi possível estimar precipitação para uma 

determinada área, em tempo real.  

 Neste sistema, uma onda eletromagnética é emitida em uma variedade de ângulos, 

interagindo com vários hidrometeoros, entre outros objetos. Estes alvos devem absorver ou 

espalhar a energia incidente, da qual uma pequena fração é captada pela antena do radar na 

forma de energia retroespalhada.  

 Estas ondas correspondem à faixa de freqüência das microondas. Comumente, a 

nomenclatura atribuída ao radar é definida em função da freqüência na qual suas ondas são 

emitidas. Por exemplo, a FUNCEME conta com dois radares meteorológicos, um banda X e 

um banda S, os quais emitem radiação eletromagnética, respectivamente, em 10 GHz e 3 

GHz.  
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 Para estimar precipitação, o radar utiliza-se de um fator de refletividade (Z) logaritmo 

que é relacionado à taxa de precipitação (R). Para isso, se considera que R é proporcional ao 

volume e densidade da gota de nuvem, enquanto a refletividade é relacionada à área da 

superfície de tal gota (LEGATES, 2000). Como a taxa de precipitação varia com o tamanho e 

abundância das partículas de água nas nuvens, que por sua vez, variam de um evento chuvoso 

para outro, torna-se difícil encontrar relações Z-R aceitáveis para todos os sistemas 

atmosféricos causadores de precipitação, sendo necessário extenso trabalho de calibração. 

 Além deste desafio, o radar precisa ter seus feixes emitidos de forma a detectar chuvas 

advindas de nuvens cuja base esteja próxima ao solo (STRANGEWAYS, 2006). Em função 

disto, a presença de um relevo acidentado poderá acarretar erros a estimativa (FIGURA 9). 

 

Figura 9 - Diagrama esquemático da influência orográfica sobre a detecção de chuva por radar 
meteorológico.  

 
Fonte: Adaptada de DURKEE (2010) 

 

 A terceira forma de mensurar precipitação, a estimativa de precipitação por satélites, 

utiliza, assim como o radar meteorológico, o sensoriamento remoto como ferramenta. Isto 

ocorre porque a bordo de satélites, há sistemas de sensores capazes de identificar e mensurar a 

radiação eletromagnética. Com base em informações referentes a esta radiação, as técnicas de 

estimativa se utilizam de algoritmos a fim de inferirem a intensidade da precipitação. 

 A radiação, à qual nos referimos, desloca-se no espaço por meio de ondas 

eletromagnéticas, que não necessitam de um meio físico para se propagar, viajando através do 

vácuo ou atmosfera.  
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 As ondas eletromagnéticas podem ser organizadas em um intervalo contínuo, em 

função de sua freqüência e seu comprimento de onda, sendo conhecido como espectro 

eletromagnético. Por convenção, o espectro pode ser divido em bandas espectrais discretas, 

como apresentado na figura 10.  

 

Figura 10- Relação entre o comprimento de onda e a freqüência para o espectro 
eletromagnético. 

 
Fonte: Lima, 2012 

 

 Neste trabalho daremos ênfase apenas à banda do infravermelho (IV). Esta é composta 

pelo conjunto de radiações eletromagnéticas cujos comprimentos de onda variam de 0,7 a 

1000 µm e podem ser divididas em três faixas espectrais: IV próximo (0,7 a 1,1 µm), IV 

médio (1,1 a 3,0 µm) e IV distante (3,0 a 1000 µm). A última porção, também conhecida 

como infravermelho termal, se refere à energia emitida pela superfície da Terra.  

 Um ponto crítico nas medições da radiação eletromagnética pelo satélite é a interação 

desta com a atmosfera. Antes que esta radiação alcance a superfície terrestre, dependendo do 

seu comprimento de onda, ela pode interagir com partículas e gases na atmosfera, através de 

mecanismos de espalhamento, emissão e absorção. Tais interações estão bem descritas em 

MOREIRA, 2005. 

 Para a compreensão do trabalho aqui apresentado, é importante saber que a banda do 

infravermelho abrange uma grande variedade de características de absorção e emissão na 

atmosfera, não sendo uniformemente transparente a todos os comprimentos de onda no IV. 

Vale destacar que tal banda exibe características de forte absorção de acordo com a interação 

entre a radiação e os constituintes atmosféricos (FIGURA 11) (LIMA, 2012).  

 Assim, identificar as faixas espectrais, também conhecidas como janelas atmosféricas, 

em que a radiação eletromagnética é pouco afetada pela atmosfera torna-se fundamental para 

o sensoriamento remoto por satélites.  
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Figura 11 - Espectro de absorção para os principais gases atmosféricos. 

 
Fonte: Adaptado de Lima (2012) 

 

 No que concerne às nuvens e seu comportamento frente à radiação eletromagnética, 

assume-se que estas, quando espessas, podem se comportar como um corpo negro (LIMA, 

2012). Um corpo negro é caracterizado por absorver toda a luz que incide sobre ele, sem 

refletir nada da radiação. Além disso, possui a interessante propriedade de emitir radiações em 

diferentes comprimentos de onda, à medida que muda a temperatura (T) ao qual está 

submetido. A relação entre a radiação emitida pelo corpo negro e sua temperatura foi 

estabelecida por Planck e, a partir dela, podemos calcular a temperatura de brilho (TB) do 

topo das nuvens.  

 Nesta equação, a radiância espectral emitida (Bλ(T)) pelo corpo negro, a determinada 

temperatura (T), em certo comprimento de onda (λ), é dada por:  

 
Bλ (T) = 2πhc2 /λ5 (e (hc/λkT) - 1), Wm-2 µm-1       (1) 
 
 
na qual, h é a constante de Planck (6,626 x 10-34 W s2), k é a constante de  Boltzmann (1,38 x 

10-23 W s2 K-1) e c é a velocidade da luz no vácuo (3 x 108 ms-1).  

A temperatura e o comprimento de onda são expressos em Kelvin (K) e em metros (m), 

respectivamente. 

 A partir da definição de TB, métodos para estimar a precipitação na faixa do 

infravermelho foram desenvolvidos. Estes relacionavam a temperatura de brilho do topo de 

nuvens e a taxa de precipitação, segundo o princípio de que nuvens geradoras de chuva são 
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altas e oriundas de intensa atividade convectiva. Portanto, quanto menor a TB, maior o 

desenvolvimento vertical das nuvens, bem como a precipitação associada às mesmas.  

  Embora essa regra seja válida para a maioria dos casos, nuvens Cirrus, que atingem 

grandes altitudes e apresentam baixos valores de TB, não geram precipitação. Por sua vez, 

nuvens Nimbostratos e nuvens quentes possuem topos baixos, entretanto são importantes 

geradoras de chuvas. Conseqüentemente, métodos por IR tende, em geral, a superestimar 

precipitação, quando da presença de nuvens Cirrus e subestimar quando as chuvas são 

causadas por nuvens de pequeno desenvolvimento vertical. Os principais tipos de nuvens, 

bem como sua disposição vertical podem ser observados na figura 12. 

 

Figura 12 - Principais tipos de nuvens.  

 
Fonte: IAG-USP  

(Disponível em:< http://www.estacao.iag.usp.br/didatico/index.php >) 
 

  Segundo Petty, 1999, muitos estudos consideram a contribuição das precipitações 

advindas de nuvens quentes pequenas em relação à precipitação total. Todavia, pouco se sabe 

a respeito desta contribuição e de sua variação regional e sazonal.  

 Apesar da possibilidade destes erros, as técnicas que se utilizam do canal 

infravermelho para estimar precipitação são favorecidas pelo contínuo monitoramento 

oferecido por satélites geoestacionários. 

 Como exemplo, temos o satélite Meteosat 9, situado sobre a região equatorial (latitude 

0º, longitude 0º), acompanhando a orbita da Terra, a uma altitude de 36000 km. Os satélites 

geoestacionários observam sempre a mesma área em um amplo campo de visão. Sua 

resolução temporal pode variar entre 15 e 30 minutos, a qual proporciona uma mínima 

diferença entre o tempo em que um fenômeno atmosférico ocorre e a disponibilização das 

informações a respeito dele (KOGAN; POWELL; FEDOROV, 2011). 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

 Este trabalho almeja avaliar a capacidade das técnicas de estimativa de precipitação 

Negri-Adler-Wetzel (NAW) e Arkin em mensurar precipitação sobre o Estado do Ceará e 

suas Macrorregiões Pluviometricamente Homogêneas, a partir de imagens do satélite 

Meteosat 9. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

• Elaborar e implementar programa numérico para aplicar as técnicas de 

estimativa de precipitação NAW e Arkin em imagens do satélite Meteosat-9. 

• Comparar o desempenho das técnicas durante a pré-estação chuvosa, quadra 

chuvosa propriamente dita e pós-estação chuvosa cearense. 

• Definir em quais das nove escalas espaciais (Macrorregiões Pluviometricamente 

Homogêneas e o Estado do Ceará) as estimativas de precipitação por satélite são 

mais confiáveis. 

• Sugerir as possíveis fontes de erro para as estimativas em função das 

características pluviométricas do Estado.  
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3 MATERIAIS E MÉTODOS  
 

3.1 Aquisição de Dados 
 

3.1.1 Satélite Meteosat-9 

 

 Os dados utilizados neste trabalho são captados pelo sensor SEVIRI (Spinning 

Enhanced Visible and Infrared Imager) a bordo do satélite Meteosat Segunda Geração (MSG). 

Estas informações provêm do canal infravermelho (8,7 µm), sendo as mesmas coletadas na 

estação receptora de imagens da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos 

(FUNCEME). Estes dados apresentam uma resolução espacial, aproximada, de 4 x 4 km e 

temporal de 15 minutos. Assim, para cada dia, 96 imagens são geradas. 

  A imagem primaria está em um arquivo, que, inicialmente, é decodificado, 

descompactado e concatenado, através de um script escrito em linguagem de programação C. 

Após este passo, um único arquivo é originado. Nele, a radiância das imagens primárias do 

canal 8,7 µm estão registradas em números digitais que variam de 0 a 1023. Ainda no 

programa em C, a temperatura de brilho (TB), equivalente a tais números, é obtida utilizando 

informações de calibração fornecidas pela EUMETSAT e a lei de Planck. Finalmente, é 

gerado um arquivo em formato .dat, sendo ele processado através do software Matlab 

(MathWorks Inc., MA). Este processamento inclui o recorte das regiões de interesse, o 

empacotamento das 96 imagens diárias em um único arquivo e a aplicação das técnicas de 

estimativa. O fluxograma destas atividades pode ser observado na figura 13. 

 

Figura 13 - Fluxograma do processamento de imagens MSG. 

 
Fonte: Autor 
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3.1.2 Escalas Espaciais e Temporais das Medidas de Precipitação 

 

 O estudo das técnicas de estimativa ocorreu em nove escalas espaciais. A primeira 

incluiu o Estado do Ceará e as demais são representadas pelas oito Macrorregiões 

Pluviometricamente Homogêneas cearenses: Litoral Norte (LN), Litoral do Pecém (LP), 

Litoral de Fortaleza (LF), Cariri (C), Sertão Central e Inhamus (SCI), Ibiapaba (I), 

Jaguaribana (J) e o Maciço do Baturité (MB) (FIGURA 14).  

 As Macrorregiões Pluviometricamente Homogêneas foram definidas por Xavier 

(2001) a partir de informações coletadas através de 500 pluviômetros distribuídos pelo Estado 

do Ceará e gerenciados pela FUNCEME. Cada uma destas macrorregiões agrega um conjunto 

de municípios que apresentam um mesmo padrão de precipitação.  Assim, se espera avaliar a 

capacidade das técnicas de estimativa quando da redução da área em estudo (Ceará vs. 

Macrorregiões), bem como identificar para quais macrorregiões as estimativas se mostraram 

mais eficientes, considerando suas características pluviométricas.  

 Em relação ao espaço temporal, foram utilizados dados do período de janeiro a julho 

de 2009. A avaliação sob enfoque temporal ocorreu, primeiramente, com a divisão dos sete 

meses investigados em três períodos, nos quais janeiro representou a pré-estação chuvosa, o 

período de fevereiro a maio representou a quadra chuvosa propriamente dita e, por fim, os 

meses de junho e julho representaram a pós-estação chuvosa. 

 

Figura 14 - Macrorregiões Pluviometricamente Homogêneas do Estado do Ceará. 

 
Fonte: Adaptada de FUNCEME  
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3.2 Técnicas de Estimativa 

 

 No que diz respeito aos algoritmos aplicados (estimadores), a técnica Arkin (Arkin, 

1979), também conhecida como GPI (GOES Precipitation Index), é a mais comum e simples 

dentre as técnicas para estimativa de precipitação, sendo seu princípio fundamentado em uma 

relação linear entre uma região composta por nuvens cujas temperaturas de brilho sejam 

inferiores a 235 K e a taxa de precipitação em uma área de interesse. Neste trabalho foi 

utilizado uma taxa de precipitação de 3 mm/h para cada pixel precipitável. Os pixels cujas 

temperaturas de brilho eram superiores ao limiar de 235 K foram associados à ausência de 

chuva.  

 A técnica Negri-Adle-Wetzel (NAW), calibrada para chuvas convectivas sobre o 

Estado da Flórida (E.U.A.), é mais complexa relativamente à técnica Arkin. Segundo Negri et 

al., 1984, essa técnica baseia-se em atribuir precipitações aos pixels de nuvens com 

temperatura de brilho menor ou igual que 253 K, sendo utilizado a taxa de 8 mm/h para a 

região 10% mais fria da nuvem e a taxa de 2 mm/h para a porção 40% mais quente que se 

segue aos 10% mais frios. Os 50% restantes são considerados não precipitáveis. Nesta 

técnica, a área da nuvem deve ser maior que 250 km2.  

 Para tornar a aplicação da técnica NAW mais clara, observemos a figura 15. Partindo 

do princípio que ela representa uma matriz de temperatura de brilho composta por 81 células, 

cada uma representando um pixel da imagem MSG. Considerando que um conjunto de 50 

pixels, nesta figura, compreenda uma área de 250 km2 e que nele haja células com TB menor 

ou igual a 253 K, o algoritmo da estimativa NAW realiza a seguinte divisão: pixels em azul 

(10% mais frios – 8 mm/h), pixels em verde (40% mais quentes seguintes aos 10% mais frios 

– 2 mm/h) e pixels em vermelho (50% restantes – 0 mm/h). Ao final do cálculo, cada pixel 

tem seu valor de TB substituído pela respectiva taxa de precipitação (FIGURA 16).  

 Tanto para o estimador Arkin, como para NAW, as taxas de precipitação de cada uma 

das 96 imagens são somadas ao final do processo, gerando um arquivo com a precipitação 

acumulada diária.  

 A partir deste arquivo, uma média dos valores para cada região investigada foi obtida 

e comparada aos dados pluviométricos espacializados a partir do método de Polígonos de 

Thiessen. 

  Ao longo da discussão dos resultados, os valores obtidos pelo método de Thiessen 

receberam a seguinte nomenclatura: valores reais, valores de referência ou valores 
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observados. 

 A análise dos resultados ocorreu de forma separada, sendo, primeiramente, para o 

Estado do Ceará e, posteriormente, para as Macrorregiões. Em ambas, a principal forma de 

avaliação foi fundamentada na comparação entre os valores estimados e os medidos por 

Thiessen, considerando métodos estatísticos que estão mais bem descritos no subtópico 3.3 

desta monografia. 

 Contudo, no Estado do Ceará, valores de precipitação referentes aos dias 22 e 25 de 

abril de 2009, mensurados tanto pelos estimadores, como pelos pluviômetros gerenciados pela 

FUNCEME, também foram interpolados e plotados em mapas. Desejava-se, com isto, 

observar se os padrões de distribuição dos valores de precipitação estimados e medidos pelos 

pluviômetros correspondiam. 

 Vale ressaltar que alguns dias foram retirados do estudo em virtude da pouca 

quantidade de imagens do MSG disponibilizadas. 

 

Figura 15 - Esquema de identificação de nuvens precipitáveis pela técnica NAW. 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fonte: Autor 
 

Figura 16 - Atribuição das taxas de precipitação em função da temperatura de brilho, 
aplicando a técnicas NAW. 

 

 

Fonte: Autor 
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3.3 Análise Estatística 

 

 As técnicas estatísticas aplicadas neste trabalho foram: coeficiente de correlação, 

BIAS e a raiz do desvio quadrático médio (RMSD). 

 O coeficiente de correlação (ρ) foi aplicado para observar o quão forte era à relação 

entre o valor estimado (satélite) e o valor real (método de Thiessen), indicando se as variações 

diárias dos valores reais e estimados seguiam uma tendência linear.  O ρ é medido pela razão 

entre a covariância (COV) entre duas variáveis aleatórias (X,Y) e o produto de seus desvios 

padrões (σ). Ver equação 2: 

 

ρ = COV (X,Y) / σx . σy          (2) 

 

 O valor do coeficiente de correlação pode variar entre -1 e 1. De acordo com Devore 

(2006), uma relação será considerada forte se | ρ | ≥ 0,8, moderada se 0,5 < | ρ |< 0,8 e fraca se 

| ρ | < 0,5. 

 A medida estatística BIAS representa um dos métodos mais simples para avaliar a 

proximidade entre os valores estimados e os considerados reais (ADLER; NEGRI, 1988). 

Neste estudo, ela será utilizada para comparar as técnicas em relação sua tendência em 

superestimar (BIAS positiva) ou subestimar (BIAS negativa) os valores calculados pelo 

método de Thiessen. O valor de BIAS é mensurado em mm/dia, de acordo com a equação 3: 

 

BIAS = E [ Es - O]          (3) 

 

na qual, E [ ] representa o valor médio, Es e R representam, respectivamente, o valor estimado 

e o valor observado. 

  A raiz do desvio quadrático médio (RMSD) é utilizada para medir o quão significante 

é a diferença entre um valor estimado e um real, sendo aplicada, neste trabalho, para avaliar a 

acurácia das técnicas de estimativa. Seu valor pode ser obtido através da equação 4: 

 

RMSD = (1/n Σ[(Es-O)2])1/2          (4)  

 

na qual, Σ representa o somatório, Es o valor estimado, O o valor observado e n o número de 

valores estimados ou observados. Hyndman e Koehler (2006) dá ênfase em seu trabalho a este 
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método estatístico para comparar valores que apresentem a mesma escala. 

 A significância estatística dos valores de RMSD foi avaliada a partir da comparação 

entre os mesmos e os valores calculados pelo método de Thiessen. Partindo do pressuposto 

que o RMSD indica o quão distante é o valor estimado do valor real, esperava-se, como 

indicativo de uma boa acurácia do estimador, que os valores de RMSD se mostrassem bem 

inferiores aos valores reais (método de Thiessen). Foram considerados resultados de RMSD 

estatisticamente insignificantes aqueles próximos aos valores reais ou superiores a estes. 

 Além da acurácia, o efeito da redução da área sobre o estimador também foi avaliada 

através da comparação RMSD vs. Valor Real, sendo, este efeito, claramente caracterizado 

quando os resultados de RMSD foram piores para todas as macrorregiões em relação aos 

obtidos para o Estado do Ceará.  
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4 RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

4.1 CEARÁ 

  

 O desempenho das técnicas de estimativa de precipitação por satélite foi avaliado, 

inicialmente, através da comparação entre os mapas dos totais pluviométricos interpolados a 

partir de dados disponibilizados pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos 

Hídricos (FIGURA 17) e os mapas de precipitação estimada pelos métodos Arkin (FIGURA 

18a e 18c) e NAW (FIGURA 18b e 18d). A análise ocorreu para os dias 22 e 25 de abril de 

2009. 

 A figura 17 mostra que as chuvas para os dias investigados ocorreram, praticamente, 

em todo o Estado, com destaques para a porção centro-oeste, sul e leste no dia 22 (FIGURA 

17a) e centro-oeste, norte e leste para o dia 25 (FIGURA 17b). Foram observadas, nestas 

porções, chuvas acima de 100 mm.  

 

 Figura 17 - Mapas de precipitações interpoladas a partir dos dados diários da rede de postos 
pluviométricos da FUNCEME para os dias (a) 22/04/2009 e (b) 25/04/2009. 

 
 

Fonte: FUNCEME (2009) 
 

 A partir da comparação entre as figuras 17 e 18, podemos afirmar que, em geral, 

ambas as técnicas identificaram bem as principais regiões onde ocorreram precipitações nos 

dias estudados. Entretanto, o estimador Arkin tendeu a identificar melhor as precipitações em 

regiões com chuvas menos intensas do que o estimador NAW, como na porção sudeste do 

Estado, no dia 22, e nordeste, no dia 25. Isto se deve, provavelmente, ao fato da técnica NAW 

(a) (b) 
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descartar, em seu modelo, nuvens que apresentem áreas inferiores a 250 km2. 

 Por outro lado, esta técnica, caracterizou melhor os centros convectivos mais intensos, 

especialmente na porção leste e centro-oeste no dia 25.  

 Embora diferenças na magnitude das medidas de precipitação estimada por satélite e 

mensurada pelos pluviômetros pudessem ser observadas através da comparação dos mapas, o 

estudo dos mesmos teve caráter meramente qualitativo.  

 Vale salientar que a taxa de precipitação provêm da sua relação com a temperatura de 

brilho registrada em um pixel de 4 x 4 km. Por sua vez, os valores de TB são oriundos da 

radiância que representa a composição média da energia emitida por diferentes alvos, 

incluindo nuvens precipitáveis. Assim, há, de maneira geral, uma suavização dos valores de 

precipitação medidos pelo satélite, dificultando a comparação entre dados pontuais 

(pluviômetros) e espacializados (estimativa de precipitação por satélite). 

 

Figura 18 - Mapas de precipitação estimada com a técnica Arkin para os dias (a) 22/04/2009 e 
(c) 25/04/2009 e com a técnica NAW para os dias (b) 22/04/2009 e (d) 25/04/2009. 

 

 
Fonte: Autor 
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 O aspecto quantitativo (precisão e acurácia) foi avaliado a partir da análise estatística, 

considerando as áreas e os períodos em estudo. 

 A pluviometria média mensal ao longo dos sete meses investigados está apresentada 

na figura 19. Nota-se que, ao longo deste período, tal medida variou entre 41 e 380 mm, 

atingindo seu menor valor em julho e seu maior em abril. 

 Os valores médios diários de precipitação obtida pelo método de Thiessen e os 

estimados (GPI e NAW) para os sete primeiros meses de 2009 estão dispostos nas figuras 20, 

21 e 22, representando, respectivamente, pré-estação chuvosa (janeiro), quadra chuvosa 

(fevereiro-maio) e pós-estação chuvosa (junho-julho).   

  

  Figura 19 - Pluviosidade mensal entre janeiro e julho de 2009. 

 
Fonte: FUNCEME (2009) 

  

 Para a pré-estação chuvosa, foram estudados 25 dias. Inicialmente, observamos a 

variação das precipitações estimadas e as medidas por Thiessen através da análise da figura 

20. Esperava-se que para cada aumento ou diminuição na intensidade das chuvas observadas, 

o mesmo ocorresse com os valores estimados. 

 Dos dias em estudo, em apenas três (19, 24, 31 de janeiro de 2009), os dois 

estimadores não seguiram claramente as variações pluviométricas medidas por Thiessen. 

 Os valores de correlação de ambas as técnicas foram 0,93 (TABELA 1), indicando que 

a relação entre o valor observado e o estimado é bastante significativa, além de corroborarem 

com o observado na figura 20. 

 Em outras palavras, estes resultados sugerem uma boa capacidade dos estimadores em 

diferenciar nuvens precipitáveis das não precipitáveis para a pré-estação chuvosa cearense.  

 Embora os valores de correlação tenham sido similares, diferenças entre as técnicas 

também foram identificadas para o período, graças às medidas de exatidão (BIAS e RMSD).  
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Figura 20 - Precipitação média diária para o mês de janeiro de 2009, representando a pré-
estação chuvosa. 

 

Fonte: Autor 

 

  Na figura 23, apresentamos um gráfico comparativo entre os valores de RMSD e as 

médias pluviométricas diárias calculadas pelo método de Thiessen. A análise da mesma nos 

revela que a técnica NAW apresentou uma melhor exatidão que o estimador GPI. Isto foi 

indicado pela proximidade do valor de RMSD desta última técnica ao valor obtido pelo 

método de Thiessen. Os valores de BIAS para a técnica GPI (2,25 mm/dia) e NAW (0,89 

mm/dia) corroboraram com os resultados da figura 23, indicando uma tendência à 

superestimação de ambas as técnicas, contudo com o valor gerado pela técnica NAW mais 

próximo de zero.  

 

Tabela 1 . Análise estatística para as medidas de precipitação no Estado do Ceará. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor 

Análise Estatística - Estado do Ceará 
 Correlação BIAS (mm/dia) 

Mês GPI NAW GPI NAW 

Janeiro 0,93 0,93 2,25 0,89 

Fevereiro 0,70 0,69 4,25 2,43 

Março 0,89 0,87 2,51 0,58 

Abril 0,86 0,83 0,25 -2,27 

Maio 0,71 0,62 1,13 -0,24 

Junho 0,73 0,62 -0,76 -0,48 

Julho 0,16 0,34 -1,25 -1,29 
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 No segundo momento da estação chuvosa cearense (quadra chuvosa propriamente 

dita), foram estudados 110 dos 120 dias que compõe o período, sendo realizadas comparações 

semelhantes aos da pré-estação chuvosa. 

 Na tabela 2 encontramos os dias em que os valores de precipitação estimados não 

acompanharam as variações dos valores obtidos pela técnica dos polígonos de Thiessen. 

 

Tabela 2 - Dias nos quais erros entre valores observados e estimados foram evidentes. 

 Dias 
Mês GPI NAW Ambas 

Fevereiro 3; 19; 22; 24 - - 
Março - - 28 
Abril 3 11 15; 16; 27 
Maio 3 12; 22; 25 9; 24; 27,31 

Fonte: Autor 

 
 Em 83,6% dos dias investigados, ou seja, em 92 dias, as estimativas corresponderam 

às variações dos valores considerados reais (método de Thiessen), o que pode ser verificado 

na figura 21. Assim, acredita-se que ambas as técnicas apresentaram um bom desempenho em 

diferenciar nuvens precipitáveis das não precipitáveis, durante a quadra chuvosa cearense.  

 Isto pode ser comprovado estatisticamente através da correlação (TABELA 1), que 

variou de moderada a forte para as duas técnicas, com menor valor em maio para o estimador 

NAW (0,62) e maior valor em março para o estimador Arkin (0,89),  evidenciando uma 

tendência de relação linear positiva entre valores reais e estimados.  

 Assim como em janeiro, diferenças entre as técnicas poderam ser identificadas sob um 

enfoque estatístico. Mais uma vez, o estimador NAW apresentou melhores valores de RMSD 

que os da técnica Arkin entre fevereiro e maio, exetuando-se, apenas, em abril (FIGURA 22). 

 Neste mês, as técnicas se mostraram mais exatas do que para os outros meses, em 

relação ao RMSD e um melhor desempenho foi verificado para o estimador GPI, fato 

confirmado pelo seu menor valor de BIAS (0,25 mm/dia) (TABELA 1). 

 Vale ressaltar que abril apresentou  o maior volume de chuvas distribuídas ao longo do 

mês e em maior magnitude (FUNCEME, 2009). Isto nos leva a sugerir que, dentro da quadra 

chuvosa cearense e para períodos de maior intensidade pluviométrica, a técnica Arkin (GPI) 

apresente um algoritimo mais adequado para estimar a precipitação oriunda de nuvens com 

acentuada atividade convectiva, ao passo que a técnica NAW possui melhor performance para 

períodos chuvosos menos intensos. Uma calibração desta última, avaliando a área mínima 
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considerada como nuvem precipitável e sua taxa de precipitação, é recomendado para 

melhorar seu desempenho, tornando-a indepente do volume precipitado.  

 Por outro lado, a técnica Arkin mostrou uma clara superestimação do valor real ao 

longo dos cinco primeiros meses avaliados, o que pode ser justificada por sua menor 

capacidade em discriminar nuvens Cirrus. Estas nuvens representam o maior problema para 

estimativa de precipitação por satélites através de imagens do canal infravermelho (NEGRI;  

ADLER, 1993). 

 O ciclo de vida de um nuvem convectiva é composta pelos seguintes estágios: 

desenvolvimento, maturidade e estágio dissipativo, sendo caracterizados, respectivamente, 

por nunvens Cumulus (Cu), Cumulonimbus (Cb) e Cirrus (Ci) (INOUE, 2003). A formação 

deste último tipo de nuvem, o Cirrus, está relacionada a estruturas com o formato de bigorna 

no topo do Cb (FIGURA 13), podendo persistir por horas após a dissipação desta última. 

HONG; HEYGSTER e RODRIGUEZ (2006) afirmaram que este tempo pode ser de duas 

horas na África, Austrália e na porção tropical da América do Sul. Com isto, teríamos valores 

adicionais de precipitação referentes à nuvens não precipitáveis, superestimando o valor real.

 De maneira geral, se analisarmos  os 55 dias em estudo durante os meses de junho e 

julho de 2009, através das figuras 22a e 22b, podemos afirmar que as técnicas apresentaram 

uma maior dificuldade em acompanhar os padrões de variação dos valores reais do que para 

os outros meses em estudo. Fato, evidenciado, principalmente, para o mês de julho em que os 

valores de correlação foram 0,16 e 0,34 (TABELA 1), respectivamente, para o estimador GPI 

e NAW. 

 Em relação à acurácia, as medidas de RMSD foram inferiores, embora próximas, aos 

valores médios obtidos por meio do método de Thiessen em junho. No entanto, a inexatidão 

das técnicas se mostra clara em julho, com valores bem superiores de RMSD aos valores 

médios reais (FIGURA 22).  

 Os valores negativos de BIAS para ambas as técnicas (TABELA 3), nos leva a crer 

que os resultados insatisfatórios para a pós-estação chuvosa se devem em razão dos 

estimadores não detectarem a presença de nuvens precipitáveis com baixo desenvolvimento 

vertical. 

 Parece consolidado na literatura (MOTA; GANDU, 1996; FERREIRA; MELLO, 

2005; CAVALCANTI, 2009) a importância das  Ondas de Leste como principal sistema 

causador de precipitação sobre o Norte do Nordeste brasileiro, durante os meses de junho a 

agosto. Entretanto, Texeira, 2008, também destaca um relevante papel das brisas neste 
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contexto, identificando, em julho de 2007, precipitação sobre Fortaleza e municípios vizinhos 

em vitude da atuação conjunta de brisas terrestres e Ondas de Leste. 

 

Figura 21 – Precipitação média diária para os meses de fevereiro (a), março (b), abril (c) e 
maio (d), representando a quadra chuvosa cearense. 

 

 
Fonte: Autor 
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 Infelizmente, a ausência de estudos que estabeleçam a relação entre Ondas de Leste ou 

brisas (sistema secundário) com nuvens precipitáveis de baixo desenvolvimento vertical 

(Nimbostratos e nuvens quentes), nos impede de afirmar que o limitado desempenho das 

técnicas para a pós-estação chuvosa esteja associado a tais fenômenos atmosféricos. Contudo, 

recomendam-se pesquisas desta natureza, tanto para melhor compreender a fonte de erro para 

as estimativas, como para possibilitar a busca por alternativas na detecção de nuvens 

precipitáveis com alta temperatura de topo de nuvem. 

 

Figura 22 –Precipitação média diária para o meses de junho (a) e julho (b), representando a 
pós-estação chuvosa.  

 
Fonte: Autor. 

 

Figura 23 – Gráfico da Precipitação Média calculada pelo método de Thiessen versus RMSD 
para o Estado do Ceará. 

 
Fonte: Autor 

 

a 
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4.2 MACRORREGIÕES CEARENSES 

 

 O estudo das macrorregiões ocorreu fundamentado na análise estatística. A tabela 3 

contém as informações de Correlação e BIAS, ao passo que a figura 24 demonstra, 

graficamente, o comportamento do RMSD em relação à precipitação média diária para o 

Estado do Ceará e cada uma das suas macrorregiões nos meses em estudo. 

 Para a pré-estação chuvosa, as correlações foram consideradas fortes para o Sertão 

Central e Inhamus (SCI) e região Jaguaribana (J), com todos os valores acima de 0,80 para 

ambas as técnicas (TABELA 3). Por outro lado, nas demais macrorregiões, as correlações 

variaram entre moderada e fraca, com destaque para o Litoral de Fortaleza, cujos valores 

foram de 0,21 e 0,38, para as técnicas GPI e NAW, respectivamente.  

 Assim, as técnicas apresentaram melhor precisão para as macrorregiões SCI e J, 

entretanto este bom resultado não foi observado no que diz respeito à exatidão das técnicas de 

estimava, pois os valores de RMSD foram de magnitude igual ou superior ao valor real em 

todas as macrorregiões estudadas (FIGURA 24a). Tal resultado indicou que, para SCI e J, os 

estimadores identificaram a ocorrência de precipitação, mas falharam em mensurá-la 

adequadamente. 

 Ainda em relação à pré-estação chuvosa, a técnica Arkin mostrou o pior desempenho 

para todas as áreas em estudo, com valores de RMSD bem superiores as médias calculadas 

pela técnica de Thiessen no Cariri, Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e Maciço do 

Baturité (FIGURA 24a). Vale ressaltar que o estimador GPI apresentou valor de BIAS 

superior a 2 mm/dia (TABELA 3) tanto para estas macrorregiões, como para o Estado do 

Ceará (TABELA 1). A partir destes resultados, acredita-se que a redução da área em que o 

estimador GPI está sendo aplicado, torne o provável efeito das nuvens Cirrus, sobre o mesmo, 

mais pronunciado.  

 Durante a quadra chuvosa, as macrorregiões Sertão Central e Inhamus e região 

Jaguaribana voltaram a apresentar as melhores correlações (TABELA 4) para ambas as 

técnicas, especialmente no mês de março. Em abril, a região da Ibiapaba também apresentou 

uma correlação forte (acima de 0,80), se mantendo moderada para os outros meses deste 

período.  

 De maneira geral, a quadra chuvosa foi caracterizada por uma melhora na acurácia das 

técnicas. Tal melhora pode ser evidenciada se compararmos os valores de RMSD do mês de 

fevereiro com os dos meses de março e abril (FIGURA 24b, 24c e 24d). Nestes últimos dois 
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meses, foi notório um maior número de macrorregiões com valores de RMSD bem inferiores 

aos obtidos pelo método de Thiessen. Provavelmente, para estes meses, a atuação da Zona de 

Convergência Intertropical tenha favorecido a formação de grandes células convectivas, mais 

facilmente identificadas pelas técnicas de estimativa por infravermelho.  

 
Tabela 3 - Análise estatística para as Macrorregiões Pluviometricamente Homogêneas 

cearenses, durante a pré-estação chuvosa (janeiro). 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor 

 

 De forma mais clara, se analisarmos o mês março, percebemos que tanto NAW como 

GPI, mostraram resultados de RMSD similares ou inferiores aos oriundos pelo método de 

Thiessen para o Litoral Norte, Litoral do Pecém, Litoral de Fortaleza, Ibiapaba, região 

Jaguribana e Maciço do Baturité (FIGURA 24c), com piores resultados para o Cariri e Sertão 

Central e Inhamus.   

 De maneira geral, na macrorregião SCI, os dois estimadores apresentaram capacidade 

limitada em aferir o volume de chuvas associados às nuvens precipitáveis, entretanto, os 

mesmos, foram capazes de distinguir estas nuvens de outras não geradoras de precipitação. 

Este fato já havia sido observado para a pré-estação chuvosa.  

 Por outro lado, os resultados mais significantes estatisticamente de RMSD, ao longo 

da quadra chuvosa, foram observados nas regiões Jaguaribana e Ibiapaba (FIGURA 24b-e) 

para a técnica NAW. Tais valores se apresentaram sempre inferiores aos reais. Considerando 

os bons resultados de correlação, já mencionados, sugere-se que a técnica NAW seja a mais 

adequada para estimar precipitação durante a quadra chuvosa, nestas macrorregiões. 

Análise Estatística da Pré-Estação Chuvosa 
Cearense Janeiro 

 Correlação BIAS 

 GPI NAW GPI NAW 

LN 0,57 0,76 0,22 -3,64 

LP 0,39 0,69 3,15 -0,73 

LF 0,21 0,38 2,98 -0,73 

C 0,41 0,65 3,19 -0,29 

SCI 0,90 0,88 2,97 1,56 

I 0,74 0,77 0,28 -1,02 

J 0,81 0,84 1,25 0,30 

MB 0,63 0,59 2,12 1,08 
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 No que concerne aos valores de RMSD de baixa significância estatística, destacam-se 

os obtidos para o Cariri e as macrorregiões litorâneas (FIGURA 24b-e).  

 No Cariri, apenas em abril, os valores de RMSD de ambas as técnicas foram inferiores 

aos de referência (método de Thiessen), enquanto que, para os demais meses, a técnica Arkin 

apresentou valores sempre superiores aos obtidos pelo método de Thiessen e a técnica NAW 

ora apresentou valores superiores, ora de mesma magnitude. 

 

Figura 24 – Gráfico da Precipitação Média calculada pelo método de Thiessen vs. os valores 
de RMSD para o Estado do Ceará e suas Macrorregiões Pluviometricamente Homogênea, 

durante os meses de janeiro (a), fevereiro (b), março (c), abril (d), maio (e), junho (f) e julho 
(g) de 2009. 

 

a 

b 

c 
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Figura 24 – Gráfico da Precipitação Média calculada pelo método de Thiessen vs. os valores 
de RMSD para o Estado do Ceará e suas Macrorregiões Pluviometricamente Homogênea, 

durante os meses de janeiro (a), fevereiro (b), março (c), abril (d), maio (e), junho (f) e julho 
(g) de 2009.  Continuação. 

 

 
Fonte: Autor 

e 

d 

f 

g 



51 

 

Tabela 4 - Valores de correlação para as Macrorregiões Pluviometricamente Homogêneas 
durante a quadra chuvosa (fevereiro-maio). 

 
Fonte: Autor 

 

 Em relação à região litorânea, um padrão interessante pôde ser observado. Da pré-

estação para a quadra chuvosa houve uma melhora nos valores de RMSD (FIGURA 24b-e), 

todavia tais valores ainda se mostraram de baixa significância estatística. Em março, como já 

referido, houve uma melhora na acurácia das técnicas para a maioria das macrorregiões, 

incluindo a região litorânea. Entretanto, a partir de abril, os valores de RMSD se mostraram 

cada vez mais próximos ou superiores aos valores obtidos pelo método de Thiessen, de tal 

forma que na pós-estação chuvosa, os valores de RMSD referentes às duas técnicas são 

superiores aos de referência. 

 Considerando as possíveis fontes de erro para o desempenho das técnicas, a redução 

da área em estudo apresentou este efeito de forma nítida apenas em maio, quando os valores 

de RMSD do Ceará foram mais satisfatórios do que os de todas as outras macrorregiões 

investigadas (FIGURA 24e). Por outro lado, a análise dos valores de Bias (TABELA 5) nos 

ajudou a apontar mais claramente os fatores de influência negativa sobre o desempenho das 

técnicas. 

 Assim como para janeiro, os valores positivos de BIAS (TABELA 5) nos permitiram 

sugerir que, em fevereiro, nuvens Cirrus foram os possíveis responsáveis pela superestimação 

da técnica GPI. 

 Já em abril, esta técnica apresentou BIAS inferiores aos da técnica NAW, o que já 

havia sido observado para o Estado do Ceará durante o mesmo mês. Além disso, o estimador 

Análise Estatística da Quadra Chuvosa - Correlação 

 Fevereiro Março Abril Maio 

 GPI NAW GPI NAW GPI NAW GPI NAW 

LN 0,43 0,47 0,67 0,56 0,11 0,05 0,29 0,37 

LP 0,30 0,28 0,66 0,69 0,47 0,07 0,09 0,00 
LF 0,58 0,55 0,38 0,49 0,32 0,16 0,11 0,10 
C 0,41 0,37 0,59 0,81 0,43 0,46 0,07 0,40 

SCI 0,64 0,63 0,90 0,92 0,82 0,81 0,64 0,60 
I 0,60 0,59 0,65 0,60 0,85 0,80 0,73 0,54 
J 0,59 0,61 0,91 0,87 0,72 0,70 0,65 0,55 

MB 0,54 0,51 0,47 0,39 0,66 0,69 0,63 0,52 
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NAW negligenciou nuvens precipitáveis, com valores de BIAS negativos e inferiores a -1,81 

mm/dia (TABELA 5), para todas as macrorregiões. 

  Porém, seria incoerente afirmar que a razão para tais resultados fossem em virtude do 

efeito de nuvens com topos quentes sobre a técnica NAW. Afinal, a técnica GPI apresenta 

limiar de temperatura de 235 K, impossibilitando que a mesma apresentasse resultados piores, 

na medida estatística BIAS, que os do estimador NAW, quando da ocorrência de nuvens 

quentes.  

 

Tabela 5 - Valores de BIAS para as Macrorregiões Pluviometricamente Homogêneas durante 
a quadra chuvosa (fevereiro-maio). 

 

 

 

Fonte: Autor 

 

 Dentro os períodos avaliados, a pós-estação chuvosa foi a que apresentou os resultados 

estatísticos mais insatisfatórios (TABELA 6), especialmente no mês de julho. 

 Em junho, apenas as regiões Jaguaribana e Sertão Central e Inhamus apresentaram 

valores aceitáveis para correlação (acima de 0,74) (TABELA 6) e RMSD (figura 24f). Para as 

outras macrorregiões, a correlação variou de moderada a fraca para ambas as técnicas, e os 

valores de RMSD foram sempre superiores aos observados por Thiessen, com destaque para 

Litoral de Fortaleza e Litoral do Pecém. 

 Sem dúvida, o pior desempenho das estimativas ocorreu para o mês de julho. Isto foi  

evidenciado tanto pelos valores negativos de correlação obtidos pela técnica Arkin no Litoral 

de Fortaleza, Litoral Norte e Cariri (TABELA 6), como pelos valores de RMSD, sempre 

superiores ao valores reais em todas as macrorregiões,. 

Análise Estatística da Quadra Chuvosa – BIAS (mm/dia) 

 Fevereiro Março Abril Maio 

 GPI NAW GPI NAW GPI NAW GPI NAW 

LN 0,80 -1,46 -0,45 -3,89 -0,30 -6,65 -2,52 -4,96 

LP 1,69 -0,70 -0,43 -3,57 0,68 -5,58 1,77 -0,78 

LF 0,38 -1,73 -1,77 -4,81 -2,29 -8,23 0,95 -1,39 

C 2,07 0,23 3,69 1,18 1,99 -3,52 2,02 0,59 

SCI 5,93 3,39 3,00 1,12 0,63 -1,81 0,57 -0,43 

I 2,67 0,32 0,35 -1,78 -3,20 -5,55 -2,16 -3,37 

J 2,13 0,30 1,71 -0,11 0,44 -2,15 0,11 -0,91 

MB 1,46 -0,39 -1,78 -3,66 0,20 -2,43 -0,39 -1,54 
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 Tabela 6 – Análise Estatística para as Macrorregiões Pluviometricamente Homogêneas 
durante a pós-estação chuvosa (junho e julho). 

Fonte: Autor 

  

 As medidas de BIAS (TABELA 6) foram utilizadas, mais uma vez, para sugerir a 

fonte de erros que afetaram o desempenho das estimativas para a pós-estação chuvosa. 

 Desta forma, se considerarmos a forte tendência (BIAS inferior a -2 mm/dia) das 

técnicas em subestimar o valor observado pelo método de Thiessen, principalmente, para o 

Litoral do Pecém, Litoral de Fortaleza e Maciço do Baturité (TABELA 6), podemos supor 

que nestas áreas há uma maior ocorrência de nuvens precipitáveis oriundas de nuvens com 

temperatura de topo elevada (acima de 273 K), sendo, portanto, negligenciadas pelos 

estimadores.  

 Como sugerido no subtópico 4.1, a relação entre ondas de leste e brisas com nuvens 

quentes deve ser mais bem estudada no nosso Estado, visto que pouco se sabe o quão 

relevante é a contribuição das precipitações originadas de nuvens com elevado TB para a pós-

estação chuvosa cearense. Certamente a região litorânea e o Maciço do Baturité seriam locais 

adequados para iniciar tais estudos. 

 Esta sugestão origina-se tanto pelo o que já foi abordado até o momento, como pelo 

princípio de que partículas de água precisam alcançar, no interior das nuvens, um raio médio 

de pelo menos 20 µm para que processos de coalizão e coalescência (principais responsáveis 

pelo crescimento de gotas em nuvens com topo quente) ocorram. 

 Em regiões continentais, a elevada concentração de partículas (400-1000 cm-3) de água 

dificulta a condensação do vapor d’água e, portanto, a gota não atinge 20 µm com facilidade. 

Análise Estatística da Pós-Estação Chuvosa Cearense 

Junho Julho 

      Correlação BIAS Correlação BIAS 

 GPI NAW GPI NAW GPI NAW GPI NAW 

LN 0,40 0,42 -2,29 -2,02 0,12 0,23 0,22 -0,93 

LP 0,17 0,15 -2,12 -1,80 -0,04 0,42 -1,00 -2,15 

LF 0,20 0,16 -3,26 -3,00 -0,02 0,41 -1,82 -2,96 

C 0,48 0,50 0,48 0,62 -0,05 0,57 0,19 -0,92 

SCI 0,85 0,80 -0,45 -0,19 0,31 0,82 -1,22 -1,25 

I 0,52 0,41 -1,55 -1,31 0,24 0,40 -0,87 -0,89 

J 0,74 0,79 -1,15 -0,86 0,57 0,77 -1,09 -1,11 

MB 0,59 0,46 -3,48 -3,20 0,56 0,62 -3,05 -3,08 
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 Diferentemente, em regiões marinhas, há uma menor concentração de partículas de 

água (50-400 cm-3) na atmosfera, levando ao crescimento destas partículas até atingirem o 

raio limiar necessário para a formação de nuvens precipitáveis (20 µm).  

 Tais nuvens tendem a apresentar baixo desenvolvimento vertical, condição favorecida 

pelo fato da ascensão de ar, sobre os oceanos, ocorrer de forma mais lenta que no continente, 

permitindo, assim, a coalecência das partículas de água e produzindo precipitação antes das 

nuvens alcançarem a temperatura de brilho, em seu topo, inferior a 273K. (DE BEAUVILLE; 

PONTIKIS, 1998). 

 Vale ressaltar que não podemos esquecer a influência orográfica sobre a formação de 

nuvens com topos quentes (TARRUELLA; JORGE, 2003), o que justificaria a necessidade de 

estudos deste fenômeno na região do Maciço do Baturité. 

 Finalmente, erros relacionados a validação por Thiessen não devem ser despresados, 

visto que em períodos pouco chuvosos, as medidas geradas por Thiessen podem ser oirundas 

de um único pluviômetro, sendo este valor extrapolado para toda a macrorregião.

 Infelizmente, para o período em estudo, não havia dados de radar para o Estado do 

Ceará, como um todo. No entanto, o uso desta técnica torna-se fundamental para melhorar a 

confiabilidade da validação dos dados de estimativa de precipitação por satélite no Estado. 

 

4.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Dentre alguns desafios para a realização desta monografia, podemos citar a 

difulcudade em determinar se as medidas estatísticas apresentavam valores aceitáveis para as 

técnicas de estimativa de precipitação por satélite. Há poucos estudos que utilizem 

metodologia semelhante a aplicada neste trabalho.  

 Os estudos mais relacionados foram os desenvolvidos pelos seguintes autores Negri e 

Adler (1993);  Negri e Adler (1988) e Tarruella e Jorge (2003). Entretanto, todos empregaram 

diferentes formas de validar as estimativas, geralmente relacionadas ao uso do radar 

meteorológico (RM). 

 Tarruella e Jorge (2003), únicos a não utilizarem o RM, avaliaram o desempenho das 

estimativas de precipitação sobre a Penísula Ibérica através das técnicas GPI e NAW, 

comparando a precipitação observada em 59 pluviômetros e a estimada em cada pixel 

correpondente. De maneira geral, as técnicas subestimaram os valores reais para o norte da 
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região em estudo, sendo isso atribuido a limitada capacidade das técnicas em identicar nuvens 

estratiformes.  

 Ainda em relação a este estudo, foi observado valores de RSME variando entre 0,7 e 

1,9 mm/dia para Arkin e 2,2 a 3,2 mm/dia para NAW, utilizando dados diários dos períodos 

em estudo (setembro, outubro e novembro). Segundo Tarruella e Jorge (2003), estes valores 

podem ser considerados altos, mas dentro dos observados em outros estudos (EBERT; 

MANTON, 1998).  

 Isto nos leva a crer que para o Estado do Ceará e principalmente, para as 

Macrorregiões, as estimativas ainda apresentem pouca acurácia, visto que os valores 

encontrados nesta pesquisa foram similares ou superiores aos obstidos por este último autor. 

 Por outro lado, as fortes correlações, especialmente, na pré-estação chuvosa e quadra 

chuvosa cearense apontam que ambas as técnicas são capazes de identificar precipitações 

associadas aos principais sistemas atmosféricos atuantes nestes dois períodos. Assim, calibrá-

las seria um primeiro passo no intuito de melhorar a acuracidade das mesmas.  

 No mais, podemos sugerir que as técnicas identificaram bem chuvas oriundas de 

Vórtices Ciclônicos de Altos Níveis, Frentes Frias e da Zona de Convergência Intertropical, 

contudo esta afirmação fundamenta-se no conhecimento prévio do período em que ocorrem 

tais sistemas. Logo, o ideal seria estimar precipitação tendo a certeza do sistema atmosférico 

que a causou, possibilitando observar a capacidade dos estimadores não apenas para os 

principais sistemas atmosféricos atuantes no Estado, mas também para os sistemas 

secundários, como Linhas de Istabilidade e Sistemas Convectivos de Mesoescala. 
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5 CONCLUSÃO 

 

 Este trabalho investigou a capacidade das técnicas NAW e Arkin (GPI) em estimar 

precipitação através de imagens do satélite MSG para o Estado do Ceará e suas Macrorregiões 

Pluviometricamente Homogêneas. O período do estudo correspondeu aos sete primeiros 

meses de 2009, os quais foram divididos em pré-estação chuvosa (janeiro), quadra chuvosa 

(fevereiro-maio) e pós-estação chuvosa (junho e julho). 

 Considerando o Estado do Ceará, ambas as técnicas acompanharam melhor os padrões 

de distribuição de precipitação para pré-estação chuvosa e quadra chuvosa do que para a pós-

estação chuvosa cearense.  

 Os maiores valores de correlação foram encontrados em janeiro (0,93, para ambas as 

técnicas), ao passo que durante a quadra chuvosa cearense, o coeficiente de correlação variou 

de moderado a forte para as duas técnicas e estas seguiram as variações diárias nos valores 

observados por Thiessen em 83,6% dos dias em estudo.  

 Isto nos leva a crer que tanto NAW como GPI conseguem distinguir satisfatoriamente 

a presença ou ausência de precipitações no Estado, considerando o acumulado diário, entre os 

meses de janeiro a maio.  

 Entretanto, a técnica NAW tendeu a apresentar melhor acurácia (menores valores de 

RMSD e BIAS) do que a técnica Arkin. Está última superestimou de forma clara a 

precipitação obtida pelo método de Thiessen em quase todos os cinco primeiros meses em 

estudo. A única exceção, abril, indicou que tal técnica deve apresentar melhor desempenho 

em períodos de maior pluviometria (figura 18). 

 Como o final do ciclo de vida de nuvens convectivas está associado à formação de 

nuvens Cirrus, foi atribuída a este tipo de nuvem a provável responsabilidade pela tendência 

da técnica Arkin a superestimar os valores reais, visto que o limiar da temperatura de brilho 

desta técnica (235K) não é capaz de diferenciar Cb e Ci. 

 A menor capacidade em identificar e mensurar precipitação ocorreu na pós-estação 

chuvosa cearense para ambos os estimadores. Graficamente, os mesmos não acompanharam 

satisfatoriamente as variações dos volumes precipitados reais, apresentando forte tendência a 

subestimá-los. A provável razão destes erros seria a dificuldade das técnicas em identificar a 

precipitação oriunda de nuvens com baixo desenvolvimento vertical. 
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 Em relação ao desempenho dos estimadores nas Macrorregiões Pluviometricamente 

Homogêneas durante a pré-estação chuvosa e quadra chuvosa, a redução da área mostrou 

afetar o desempenho das técnicas apenas para os meses de janeiro e maio. 

 Os resultados mais satisfatórios tanto de precisão (correlação), como de exatidão 

(RMSD) foram encontrados para as macrorregiões Jaguaribana e Ibiapaba durante a quadra 

chuvosa, em especial para março e abril. 

 Por outro lado, os resultados mais insatisfatórios foram encontrados durante a pós-

estação chuvosa, com destaque para as macrorregiões Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e 

Maciço do Baturité.  

 Tais resultados foram associados ao favorecimento da formação de nuvens 

precipitáveis com baixo desenvolvimento vertical, nestas três macrorregiões, em função de 

suas características pluviométricas.  

   Segundo a literatura, os valores de RMSD obtidos neste estudo, foram altos, mas de 

mesma ordem aos encontrados em estudos com finalidade semelhante. 

  Por outro lado, as fortes correlações, especialmente, na pré-estação chuvosa e quadra 

chuvosa cearense sugerem que estudos de calibração, especialmente envolvendo o radar 

meteorológico, seriam o primeiro passo no intuito de melhorar a acuracidade dos estimadores. 
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