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Estimativas da precipitação para o estado do Amazonas utilizando o modelo global21

ECMWF e estações meteorológicas22

Resumo23

O objetivo deste trabalho é interpolar os dados de precipitação oriundos do modelo global24

ECMWF (European Center for Medium-Range Weather Forecast) com dados de25

estações meteorológicas do INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) espalhadas pelo26

Estado do Amazonas, utilizando para isso uma série histórica de 13 anos com início no27

ano de 2000. Para isso foi utilizado como interpolador o método do inverso do quadrado28

da distância (IQD) com potência 2. Ao interpolar os dados do INMET com ECMWF,29

pode-se observar que a ausência de estações meteorológicas na região norte e oeste do30

Estado do Amazonas não possibilitaram correlacionar os dados do modelo global31

ECMWF com os dados reais das estações meteorológicas da rede INMET, no entanto nas32

regiões as quais há cobertura de estações meteorológicas por parte do INMET foi possível33

avaliar o grau de correlação ente os dados meteorológicos, registrados pelas estações do34

INMET, com os dados do modelo ECMWF.35

Palavras-chaves: interpolação, inverso do quadrado da distância, chuva.36

37

Abstract38

The objective of this work is interpolate the precipitation data from the global template39

ECMWF (European Center for Medium Range Weather Forecast) with data from weather40

stations INMET (National Institute of Meteorology) around the state of Amazonas,using41

for this a historical series of 13 years starting in 2.000. For this was used as the42

interpolation method of the inverse square of the distance (IDW) to potency 2 and kriging.43

To interpolate the INMET data with ECMWF, can be observed that the lack of44
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meteorological stations in the north and west of State of Amazonas did not allow correlate45

the data global model ECMWF with real data from meteorological stations INMET46

network, however regions in which there is coverage of weather stations by the INMET47

was possible to evaluate the degree of correlation being the weather data recorded by the48

stations INMET, with data from the ECMWF model.49

Keywords: Interpolation; Inverse Square of the Distance; Kriging; Rain.50

51

Introdução52

Potencialmente os maiores usuários do serviço de previsão do tempo são os53

agricultores. Para o produtor rural, dados meteorológicos são fundamentais para seu54

planejamento e tomada de decisão. Dados de precipitação obtidos por estações55

meteorológicas constituem uma importante ferramenta no monitoramento agrícola, no56

entanto devido à escassez de estações meteorológicas nas vastas áreas agrícolas do Brasil57

o uso de modelos meteorológicos globais se faz necessário (Pereira et al., 2002).58

Para tentar suprir a carência de estações meteorológicas, pesquisadores como Roja59

(2007), utilizou modelos atmosféricos globais como, por exemplo, o ECMWF (European60

Center for Medium-Range Weather Forecast) que é o resultado da coleta de dados61

meteorológicos de diversas estações espalhadas por todo o globo terrestre, bem como62

dados provenientes de radares e satélites, disponibilizados pelo Joint Research Center63

(JRC, 2008), com a finalidade de estimar dados de precipitação pluviométrica em locais64

com falta de estações meteorológicas. Essas informações são coletadas para as horas65

sinóticas (00, 06, 12, 18 UTC). Através de equações que descrevem características66

atmosféricas, os dados são processados para formar um estado fisicamente válido da67

atmosfera. (JRC, 2010).68
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Estas informações meteorológicas descrevem as características da atmosfera que69

produzem como resultado, parâmetros meteorológico e agro meteorológicos em escala70

mundial, que transferidos para o JRC os disponibiliza a população. O presente projeto71

possibilitará o desenvolvimento de mapas das precipitações para o Estado do Amazonas72

em uma série histórica de 13 anos servindo como dado para as estimativas de picos de73

inundações.74

As informações disponibilizadas pelo modelo global ECMWF são precipitação75

pluvial (mm), temperaturas do ar (ºC), radiação solar global (MJ.m-2), evapotranspiração76

(mm) e balanço hídrico climático (mm) sendo disponibilizada em decêndios com77

resolução espacial de 0,25º o que é aproximadamente (25 x 25km) (JRC, 2010).78

Entretanto, alguns trabalhos como Melo e Fontana, 2006; Long et al., 2006; Serio et al.,79

2006; Blain et al., 2006; Person e Grazziani, 2007; Deppe et al., 2007 mostraram que80

determinadas variáveis agro meteorológicas apresentam subestimação ou superestimação81

significativos dos dados do ECMWF em relação aos informados por estações82

meteorológicas de superfície.83

O uso da equação de chuvas intensas é a forma mais usual para estimativas de84

precipitações, no entanto, há dificuldade em obtê-la para locais desprovidos de dados85

pluviométricos, o que pode ser superado mediante técnicas computacionais para a86

espacialização dos seus parâmetros (Mello, 2003). Para isto, pode-se trabalhar com87

procedimentos estatísticos para interpolação dos parâmetros com base em estações88

meteorológicas vizinhas ao local.89

A utilização de técnicas de espacialização, disponíveis a partir do uso de Sistemas90

de Informações Geográficas (SIG´s), facilita a verificação da forma como estas91

precipitações se distribuem no espaço, bem como sua associação com diferentes fatores92
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ambientais. Os SIGs são sistemas destinados à manipulação de dados georreferenciados,93

ou seja, informações codificadas espacialmente de forma precisa, rápida e sofisticada94

(Goodchild, 1991).95

Segundo Barbosa (2007), cada vez mais se utiliza das análises de dados ambientais96

através de estudos de geoestatística ou por modelagem espacial, ambos utilizados como97

recursos de geoprocessamento. A vantagem em se utilizar a modelagem espacial está na98

promoção dos recursos de visualização na espacialização dos fenômenos.99

Sendo assim o presente trabalho tem como objetivo interpolar os dados de100

precipitação oriundos do modelo global ECMWF com dados de estações meteorológicas101

do INMET espalhadas pelo Estado do Amazonas para uma série histórica de 13 anos com102

início no ano de 2000.103

104

Material e Métodos105

O estudo foi realizado no estado do Amazonas, maior floresta tropical do Brasil.106

Localizam-se na região norte do Brasil entre as latitudes 1°10'05"S e 8°38'46"S, e as107

longitudes 58°38'39"W e 70°26'33"W com extensão territorial de 1.559.161,682 km².108

Segundo a classificação climática de Köeppen o estado possui clima equatorial estando109

inserido no grupo Af, o qual corresponde a clima tropical úmido com temperatura média110

do ar entorno de 31,4°C, com alta pluviosidade, superior a 2000 mm de precipitação total111

anual. Os solos mais representativos do estado são Argissolos Amarelos (44,8%),112

Latossolos Amarelos (18,15%), Gleissolos Háplicos (8,97%), Latossolos Vermelho-113

Amarelos (7,93%) e Espodossolos com 7,14% do território (EMBRAPA, 2010).114

As informações do modelo global ECMWF foram adquiridas do banco de dados115

disponibilizado, gratuitamente, na página eletrônica do JRC116
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(<http://marswiki.jrc.ec.europa.eu/datadownload/index.php>), que possui série histórica117

desde 1974 (JRC, 2010). Sendo que não foi possível adquirir os dados dos anos de 2000118

e 2002, pois só contém o terceiro decêndio do mês de dezembro para ambos os anos e o119

mesmo se encontra incompleto e não disponibiliza os outros meses do ano.120

As interpolações dos dados de precipitação, oriundo do modelo ECMWF, foram121

efetuadas utilizando interpolador IQD (inverso do quadrado da distância) para posterior122

construção de mapas da distribuição espacial da precipitação sobre o estado do123

Amazonas, como descrito por Vieira (2000, p.128).124

Para a confecção dos mapas da distribuição espacial da precipitação sobre a bacia125

amazônica foi utilizado o programa ArcMap 10. Os dados são gerados a partir de126

modelagem matemática por métodos de interpolação, ou seja, estimam-se valores para127

locais não amostrados, a partir de um determinado número de pontos observados. A128

qualidade da estimativa depende tanto da escolha dos métodos de interpolação, como129

também da aplicação apropriada de métodos indicados para as características dos dados130

de estudo (Mello, 2003).131

132

A metodologia para interpolação dos mapas consistiu das etapas:133

1 – Organizar e manipular os dados disponíveis em planilhas ordenando por mês e134

decêndio dos 13 anos propostos, o que no final resultou em um banco de dados com 6452135

planilhas as quais constam os valores de precipitação para cada estação meteorológica136

como também os valores de precipitação para a grade regular do ECMWF.137

2 - Os dados do modelo global ECMWF são fornecidos em ponto de grade regular de138

0,25o, os quais foram interpolados para 5 km utilizando interpolador IQD, com potência139
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dois, por ponderar o valor estimado com o inverso do quadrado da distância euclidiana140

entre o ponto conhecido e o estimado, para todas as datas estudadas (Equação 1).141
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Para cada data foi obtido dados de precipitação fornecidos pelo INMET para os145

municípios de: Apuí, Autazes, Barcelos, Boca do Acre, Coari, Eirunepé, Humaitá,146

Itacoatiara, Lábrea, Manacapuru, Manaus, Manicoré, Maués, Novo Airão, Parintins,147

Presidente Figueiredo, Rio Urubu, São Gabriel da Cachoeira e Urucará. As estações148

meteorológicas de superfície automatizadas são compostas de uma unidade de memória149

central (“data logger”), ligada a vários sensores dos parâmetros meteorológicos, como150

por exemplo, pressão atmosférica, temperatura e umidade relativa do ar, precipitação,151

radiação solar, direção e velocidade do vento, dentre outro sensores.152

Conforme Tabela 1, as estações meteorológicas do estado do Amazonas foram abertas153

ao longo deste período de 13 anos proposto no projeto, sendo que a maioria das estações154

teve sua fundação no decorrer do ano de 2008. A estação de Novo Airão teve sua abertura155

e fechamento neste mesmo ano. Logo, as interpolações dos mapas contém os dados das156

estações meteorológicas conforme data de abertura.157

Tomando como base as coordenadas geográficas das estações meteorológicas do158

INMET usamos um conversor para transformar coordenadas de graus, minutos e159

segundos para graus decimais. A UTM (Universal Transversa of Mercator) é a projeção160



8

padrão utilizada pelo IBGE, órgão gestor do Sistema Geodésico Brasileiro. Em qualquer161

projeto de SIG, ao escolher usar um sistema de coordenadas é necessário definir uma162

projeção e um sistema de referência (Datum) para a localidade, após definirmos esse163

padrão foi possível corresponder os dados de precipitação com os dados localizados nos164

pixels das imagens interpoladas do modelo ECMWF. Em seguida foram geradas as165

correlações: Precipitação (ECMWF) x Precipitação (INMET).166

Assim, a partir dos dados do ECMWF foi possível estimar valores destas variáveis na167

superfície, ou seja, os dados do ECMWF foram corrigidos pelos dados de superfície, por168

se tratar da verdade terrestre, ou seja, os dados do INMET devem condizer com a169

realidade da precipitação.170

171

Resultados e Discussão172

Para interpolar os dados do modelo global ECMWF e INMET foram organizados173

e manipulados os dados disponíveis em planilhas ordenadas por mês e decêndio dos 13174

anos propostos o que resultou em:175

1- 468 planilhas do ECMWF em decêndios para cada mês dos 13 anos176

propostos;177

2- 468 planilhas de média de precipitação por decêndio;178

3- 156 planilhas de médias mensais de precipitação do modelo ECMWF;179

4- 2964 planilhas de dados de precipitação do INMET;180

5- 156 planilhas de médias mensais de precipitação do INMET;181

6- 156 planilhas de precipitação mensal Inmet x ECMWF182

7- 2084 planilhas das 19 estações meteorológicas do estado do Amazonas.183
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Ao interpolar os dados ECMWF com os dados das estações meteorológicas do184

INMET pelo método do IQD com potência 2, pôde-se constatar que a ausência de185

estações na região norte e oeste do Estado não possibilitou a comparação dos dados186

utilizados, pois o número de estações meteorológicas é inferior ao número de estações187

que se encontram na região nordeste do estado (Figura 1).188

Segundo Marcuzzo. Andrade & Mello (2011), a interpolação por IQD determina os189

valores dos pontos usando uma combinação linear ponderada dos pontos amostrados. É190

um método computacionalmente rápido. Nesse método, porém, geralmente há a geração191

de muitas “ilhas”. Os autores comparam a espacialização da chuva no Estado de Goiás e192

verificaram ao inserir pesos 2,3,4, e 5, um aumento do “efeito ilha” em torno dos maiores193

valores de precipitação na medida em que fora aumentando o expoente do interpolador194

(Figura 2), concordando com os resultados encontrados, pois a medida que se eleva o195

valor da potência maior a quantidade de “ilhas”, ou seja menor é o peso fornecido pelo196

dado vizinho. Amorim et al., (2008) também utilizaram IQD com potência 2 interpolaram197

dados de precipitação obtendo bons resultados.198

O modelo global ECMWF possui pontos em grade regular com 25 km e as estações199

meteorológicas dentro do estado do Amazonas possui grande distâncias, sendo que as200

estações mais próximas estão a uma distância de 237 km em linha reta e a estação mais201

distante está a uma distância de 1.160 km em linha reta. Essa disparidade impossibilitou202

verificar se o modelo global ECMWF superestimou ou subestimou os dados de203

precipitação no estado do Amazonas, sendo que o modelo possui um maior detalhamento204

pela proximidade dos pontos (Figura 3).205

A Figura 4 representa as estações meteorológicas do INMET sobre os pontos de206

grade do ECMWF a cada 0,25o onde observasse a diferença do número de estações207
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meteorológicas quando comparada a quantidade de pontos de grade gerados pelo modelo208

ECMWF.209

Quando se compara o mapa interpolado ECMWF e o ECMWF/INMET pelo210

método do IQD percebe-se uma grande semelhança na distribuição espacial dos valores211

de precipitação, devido à quantidade e distribuição uniforme dos pontos de grade do212

modelo ECMWF, quando comparado as 19 estações meteorológicas. Isso faz com que213

haja semelhança nas interpolações, mesmo sendo acrescentados dados novos do INMET,214

prevalece a influência da distribuição uniforme dos pontos do modelo ECMWF.215

Observa-se na Figura 4 uma diferença discreta entre os mapas interpolados na216

região nordeste por haver uma maior concentração das estações nesta região. Das 19217

estações meteorológicas, 10 se encontram nesta área. Todo o restante do território do218

estado conta somente com nove estações. Por esse motivo a diferença entre os mapas219

interpolados não é significativo.220

Em relação aos mapas interpolados com os dados do INMET, pôde-se perceber uma221

semelhança muito grande na região oeste devido à falta de estações meteorológicas,222

podendo ser analisado e comparado os dados de precipitação com maior veracidade nas223

regiões onde as estações estão concentradas e próximas umas das outras.224

225

Conclusão226

A variável chuva é bastante complexa por ser aleatória e não ter um padrão ao longo227

do tempo/espaço, como a temperatura. O que dificulta afirmar qual a interpolação mais228

indicada. Os resultados sugerem que o IQD mostrou-se ser interessante por ressaltar as229

áreas de maior ou menor acúmulo de chuva mensal. Porém a comparação do modelo230

global ECMWF x INMET mostrou-se insatisfatória devido à ausência de estações231
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meteorológicas no estado, sendo que a grade do modelo ECMWF é aproximadamente a232

cada 5 km e as estações do INMET estão distantes mais de 235 km uma das outras,233

dificultando o estudo da eficiência do modelo global ECMWF em estimar valores de234

precipitação para o estado do Amazonas.235
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299

Tabelas300

Tabela 1. Data de abertura e fechamento das Estações Meteorológicas do Amazonas301

Cidade Abertura Situação

Manaus 09/05/2000 Ativa

Eirunepé 31/08/2012 Ativa

Boca do Acre 15/07/2008 Ativa
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Lábrea 27/07/2008 Ativa

Humaitá 25/04/2008 Ativa

Apuí 19/07/2008 Ativa

Coari 13/04/2008 Ativa

Manacapuru 10/04/2005 Ativa

Autazes 17/04/2008 Ativa

Itacoatiara 17/04/2008 Ativa

Maués 22/04/2008 Ativa

Parintins 11/04/2008 Ativa

Urucara 17/04/2008 Ativa

Rio Urubu 26/06/2008 Ativa

Pres. Figueiredo 19/04/2008 Ativa

Novo Airão 13/04/2008 Fechada

Barcelos 19/04/2008 Ativa

Manicoré 12/12/2011 Ativa

S. Gabriel da
Cachoeira

02/09/2011 Ativa

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313
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Figuras314

Figura 1. Estações meteorológicas sobre a interpolação dos dados INMET315

316

317

Figura 2. “Efeito ilha” ao interpolar com IQD.318
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319

Figura 3. Localização das Estações Meteorológicas do INMET no Estado do Amazonas.320

Figura 4: Sobreposição da grade regular do modelo ECMWF sobre as estações321
meteorológicas do INMET.322

323

324

325
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Não há dados
registrados
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Figura 5. Interpolação dos dados de precipitação utilizando IQD para as estações326
meteorológicas e dados do modelo global ECMWF.327


