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RESUMO 

 

A precipitação é uma variável de fundamental importância para o ciclos hidrológico, 

climatológico e energético da Terra, desempenhando um papel de destaque para a 

manutenção da vida humana e animal. Medições precisas desta variável são de grande 

necessidade para estudos que buscam melhor conhecer estes ciclos. Em algumas regiões ou 

estações, estas medições são de difícil obtenção, prejudicando várias pesquisas neste âmbito. 

O uso de sensores instalados em satélites para estimar eventos chuvosos tem se mostrado 

uma saída para tais circunstâncias nas últimas quatro décadas e seus resultados tem se 

tornado cada vez melhor. O Global Precipitation Measurement (GPM) é uma missão 

espacial com este intuito, lançada em 2014 pelas agências espaciais NASA (National 

Aeronautics Space Administration) e JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency). Com 

uma resolução espacial de 0,1º e temporal mínima de 30 minutos, o GPM tem mostrado bons 

resultados ao estimar a precipitação ao redor do globo através do IMERG (Intercalibrated 

MErged Retrievals for GPM), produto da missão que obtém dados de vários satélites 

mesclados. Este estudo tem como objetivo a comparação dos resultados do IMERG em todo 

o Brasil, comparando com dados de precipitação de estações pluviométricas interpolados. A 

comparação se deu através de parâmetros estatísticos (métricas) para determinar a 

assertividade, similaridade e precisão da missão espacial, com apresentação de distribuição 

espacial em mapas, tabelas, gráficos e dispersão e boxplots. Daí, observou-se que, para todos 

as métricas aplicadas, em uma comparação pixel a pixel, exibem valores concentrados e 

simétricos. É revelada ainda uma falha na costa leste da região nordeste, com subestimativas 

e falhas de detecção. Há uma melhora substancial de todas as métricas quando a escala 

temporal da avaliação reduz para mês ou ano. Na média dos pixels, o IMERG superestimou 

a precipitação anual para 2016, mesmo sem captar precipitações maiores que 3.600 mm/ano. 

A estimativa melhora com o aumento da área avaliada, agregando mais pixels. O IMERG 

apresentou ainda uma melhor performance nas regiões centro-oeste (CO) e sul (S) quando 

avaliada a detecção e similaridade, e a região nordeste (NE) para avaliação da precisão. A 

região norte (N) apresentou a pior estimativa. Na escala anual, comparando-se as regiões do 

país, o IMERG mostrou-se melhor nas regiões sudeste e centro-oeste e pior nas regiões norte 

e nordeste. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: GPM, IMERG, Precipitação, Brasil 



ABSTRACT 

 

Precipitation is a very important variable for the Earth's water, climate and energy cycles, 

playing a prominent role in maintaining human and animal life. Accurate measurements of 

this variable are of great need for studies that seek to better understand these cycles. In some 

regions or seasons, these measurements are difficult to obtain, hampering various research 

in this field. The use of sensors installed on satellites to estimate rainy events has shown to 

be useful in such circumstances over the last four decades and their results have become 

better and better. Global Precipitation Measurement (GPM) is a space mission for this 

purpose, launched in 2014 by NASA and JAXA space agencies. With a spatial resolution of 

0.1º and a time resolution of 30 minutes, the GPM has to show good results when estimating 

the spread around the globe through IMERG, a mission product that obtains data from 

several merged satellites. This study aims to compare IMERG results across Brazil, 

comparing with precipitation data from interpolated rainfall stations. This comparison is 

shared by evaluating specific statistical parameters to determine the assertiveness, similarity 

and precision of the space mission, with presentation of spatial distribution in maps, tables, 

graphs and dispersion and boxplots. For all applied metrics, in a pixel-pixel comparison, 

they exhibit concentrated and symmetric values. Some error in the east region of the 

northeast region are revealed, with underestimates and detection failures. There is a 

substantial improvement of all metrics when the time scale of evaluation is reduced to month 

or year. On the average of the pixels, the IMERG overestimated the annual precipitation for 

2016, even without catching rainfall greater than 3,600 mm / year. The estimates are 

improved with the increasing the evaluated area. IMERG still has a better performance in 

the Midwestern areas to assess similarity, and a Northeast region for precision assessment. 

A Northern region presented a worse prediction. In the annual scale, comparing the regions 

of the country, IMERG was better in the Southeast and Midwest and worse in the North and 

Northeast. 
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1.0 INTRODUÇÃO 

 

Em várias partes do mundo, problemas de natureza hídrica são duramente 

enfrentados pela humanidade. Quando há precipitação em excesso, ocorrem enchentes 

pondo vidas e propriedades em risco e quando há pouca precipitação, surgem as secas que 

impactam na agricultura e podem causar subnutrição, o que também põe várias espécies em 

condições de risco. Percebe-se, desta forma que as chuvas possuem valor econômico e tem 

papel fundamental nos recursos hídricos e nos agronegócios (KIDD; HUFFMAN, 2011). O 

conhecimento hidrológico é, portanto, valioso para propiciar continuidade e bem-estar da 

humanidade. Um meio tradicional pelo qual o conhecimento hidrológico foi acumulado é 

através de medições das diversas variáveis hidrológicas em pontos distintos do tempo e do 

espaço (WMO, 2004). Para uma gestão eficiente dos recursos hídricos, é necessário, 

portanto, que haja uma grande disponibilidade de dados das variáveis presentes no problema 

estudado. 

Ao se estudar um fenômeno hidrológico, dados de entrada são requisitados. Por 

exemplo, tanto para o estudo de seca, como para o estudo de enchentes, previsões precisas 

da vazão de um rio são de grande utilidade, para prever e assim mitigar os danos causados 

por esses fenômenos (BORGA et al., 2011). Entretanto, tais modelos contêm algumas 

incertezas de diversas naturezas. Algumas dessas incertezas estão relacionadas à qualidade 

e quantidade dos dados utilizados para guiar os modelos (Zehe et al., 2005). 

A precipitação é uma das mais importantes componentes do ciclo hidrológico e do 

ciclo energético, desempenhando um papel importante nas interações entre a hidrosfera, a 

atmosfera e a biosfera (Kidd e Huffmann, 2011). Além disso, a precipitação é a principal 

forma de entrada da água na bacia hidrográfica. Por isso, dados de precipitação confiáveis 

são essenciais para melhor entender tais ciclos (Tong et al., 2014; Ma et al., 2015). As 

medições desses dados ou estimativas mais precisas são vitais também para a gestão dos 

recursos hídricos, previsão climática, monitoramento e controle de desastres e assim por 

diante (Hou et al. 2014). Além disso, os dados de precipitação têm grande impacto no 

desempenho de uma gama de modelos hidrológicos, climáticos e atmosféricos (Shen e 

Xiong, 2015). 

A obtenção de medições precisas tem sido um grande desafio para os cientistas. 

Atualmente, há três formas principais de medir a precipitação: pluviômetros e/ou 

pluviógrafos, radares e via sensoriamento remoto com uso de satélites equipados com 

sensores (Li et al. 2013). No uso de pluviômetros e/ou pluviógrafos, é necessário que a área 
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estudada tenha uma rede com boa quantidade desses equipamentos, bem distribuídos e com 

registros consistentes (Cheng et al., 2008).  

O Brasil tem uma rede de pluviómetros muito esparsa e irregular, com 8102 

equipamentos no total, sendo 5376 sob responsabilidade da Agência Nacional das Águas 

(ANA) e 2726 sob responsabilidade de outras agências brasileiras (ANA, 2007). A maioria 

das bacias hidrográficas brasileiras tem uma densidade de pluviômetros abaixo do 

recomendado pela Organização Meteorológica Mundial (WMO, 1994), particularmente as 

bacias hidrográficas localizadas nas regiões ao centro e ao norte do país. Esta baixa 

densidade limita a precisão de estudos hidrológicos em grande parte do território brasileiro, 

fazendo os cientistas brasileiros buscar por outros métodos de estimar a precipitação com 

boa acurácia (CURTARELLI; RENNÓ; ALCÂNTARA, 2014). 

Nesse âmbito, o sensoriamento remoto tem se mostrado uma boa saída para a 

estimativa da precipitação em regiões escassas de medições locais, como boa parte do 

território brasileiro. Seja a Amazônia, onde o acesso é dificultado por uma vegetação densa 

e uma natureza hostil, ou regiões remotas no semiárido nordestino com grandes distâncias a 

serem percorridas diariamente pelos operadores ou mesmo por se tratar de um país ainda em 

desenvolvimento e com dificuldades de instalar, manter e operar estações pluviométricas 

dado o custo existente. Na última década, vários métodos foram desenvolvidos visando a 

estimativa da precipitação a partir de dados de sensoriamento remoto e os produtos gerados 

têm alcançado um bom nível de maturidade (KIDD; LEVIZZANI, 2011). 

Sensoriamento remoto é a ciência ou arte de adquirir informações de um objeto 

medindo-se as radiações de ondas eletromagnéticas refletidas ou emitidas por este sem estar 

em contato físico com o objeto. Para a estimativa da precipitação, destacam-se sensores que 

capturam comprimentos de onda do espectro-eletromagnético na região do visível, do 

infravermelho e das micro-ondas (UPADHYAYA e RAMSANKARAN, 2013).  

No caso das imagens da região do visível, associa-se a precipitação a nuvens com 

aparência espessa. A grande desvantagem é que estes dados só são praticáveis quando 

obtidos durante o dia. As imagens da região do infravermelho superam esta dificuldade, por 

também gerarem produtos a noite. Esta relaciona-se com a temperatura do topo das nuvens, 

o que é constatado ter relação indireta com a intensidade de precipitação (CECCATO e 

DINKU, 2011). Por fim, as imagens da região das micro-ondas conseguem penetrar nas 

nuvens e extrair mais informações, por isso pode estimar a precipitação com mais precisão 

que as ondas de outros comprimentos (UPADHYAYA e RAMSANKARAN, 2013).  
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As missões espaciais com a finalidade de estimar a precipitação começaram em 1960 

com sensores singulares instalados em satélites que de forma isolada traziam variáveis, 

através de um grande esforço por parte dos cientistas, exibiam alguma relação com a 

precipitação. Esta ciência tem evoluído significativamente até os dias de hoje, quando os 

principais produtos de estimativa de precipitação por sensoriamento remoto utilizam 

informações de vários sensores, instalados em vários satélites com diferentes finalidades e 

tecnologias. Estas informações são submetidas a uma série de algoritmos, aprimorados por 

anos, que conseguem uma relação muito evoluída com a precipitação.  

Dentre as missões espaciais com o propósito de monitorar e estudar a precipitação, 

destaca-se o GPM (Global Precipitation Measurement). O GPM faz uso de uma constelação 

de satélites internacionais, incluindo um satélite observatório central e aproximadamente dez 

satélites parceiros com objetivo de monitoramento e estudo da chuva e neve ao redor de todo 

o globo terrestre (KIDD e HUFFMAN, 2011). O GPM destaca-se por ser um produto recente 

e de grande relevância, envolvendo as principais agências espaciais do mundo e ser 

considerado pelas agências espaciais que o lançaram - National Aeronautics and Space 

Administration (NASA – Agência Nacional de Aeronáutica e do Espaço – Estados Unidos) 

e pela JAXA (Agência Espacial Japonesa). Além disso, esta é a missão sucessora do TRMM 

(Tropicall Rainfall Measurement Mission), que foi uma missão espacial de grande relevância 

dada sua tecnologia empregada e seus resultados. 

Entretanto, os produtos desta nova missão ainda possuem erros e precisam ser 

amplamente testados, sob diversas áreas, com distintas condições climáticas e geográficas, 

para que se conheça onde ele estima melhor ou pior a precipitação e o que ocasiona eventuais 

falhas (CHEN; LI, 2016; TANG et al., 2016). 

O produto mais relevante para estimativa da precipitação global do GPM é o IMERG 

(Iintercalibrated Merged Retrievals for GPM), embora existam tantos outros produtos, com 

outras finalidades e aplicações. 

  

Objetivo Geral 

 

Avaliar a estimativa da precipitação dada pelo IMERG, produto da missão GPM, 

para todo o território brasileiro, e para algumas sub-áreas com diferentes características 

físicas e climáticas no país, comparando-os com dados de campo obtidos através de uma 

rede de pluviômetros espalhados pelo país para o ano de 2016. 
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Objetivos Específicos 

 

 Avaliar como a estimativa do IMERG varia espacialmente; 

 Encontrar diferenças na estimativa do IMERG para sub-áreas contidas nas cinco 

regiões do país; 

 Comparar a estimativa dos produtos diário, mensal e anual do IMERG. 
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2.0 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Dentre as variáveis do ciclo hidrológico de bacias hidrográficas, a precipitação, 

segundo BROCCA et al. (2013), é a variável de entrada mais importante para muitas 

aplicações em hidrologia, geomorfologia, climatologia e agronomia. A precisão na 

quantificação da precipitação é extremamente importante para: a previsão de inundações em 

bacias hidrográficas; para avaliação da susceptibilidade de deslizamentos de terra; para 

predição do rendimento de plantações. Portanto, o conhecimento da precipitação é essencial 

para as estratégias de mitigação de riscos naturais, bem como para a prevenção de doenças 

e da fome. 

 Existem diversas maneiras de medir a precipitação em uma determinada área. As 

formas mais conhecidas e utilizadas são através de aparelhos denominados de pluviômetros 

ou pluviógrafos, e existem ainda os radares e a medição através de imagens de satélites (LI 

et al., 2017). 

 As imagens de satélite suprem as maiores deficiências dos pluviômetros e radares, 

fornecendo dados de precipitação em regiões pouco habitadas e de difícil acesso. Estas 

estimativas de precipitação estão sendo estudadas para cada produto disponível em várias 

regiões com climas e naturezas distintas. 

  

2.1 Uso de pluviômetros para estimativa da precipitação 

 

 O uso de pluviômetros é tido como a forma mais precisa para medição de 

precipitação (YILMAZ et al., 2005). Entretanto, este tipo de medição possui uma série de 

erros em seus resultados, de diversas origens. Em um estudo muito completo sobre a 

estimativa de precipitação através de pluviômetros, Groisman et al. (1994) citam os mais 

diversos tipos de erro deste método:  

• Quando nos arredores do pluviômetro são feitas construções ou árvores crescem 

impedindo que a chuva atinja o pluviômetro apropriadamente;  

• A alteração formada no vento pelas paredes do pluviômetro causando afastamento 

dos pingos mais leves;  

• O molhar das paredes do pluviômetro fazendo com que esta quantidade de água seja 

medida;  

• O respingo das gotas que atingem as paredes do equipamento com mais impacto;  
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• A evaporação de menores pingos antes de se unirem a outros e descerem ao funil e  

• Vazamento de alguns equipamentos com má manutenção.  

Os autores descrevem que todos estes erros geram uma tendência de subestimar a 

precipitação real. Cita ainda um erro muito comum e que leva a grandes distorções na 

medição quanto ao observador que erra quanto na leitura, tornando-a imprecisa, ou mesmo 

o erro devido o horário de leitura, mas este erro é considerado não sistemático, porque pode 

levar tanto à subestimativa como também à superestimativa. 

 Ainda no mesmo estudo, Groisman et al. (1994) exibiram uma subestimativa de 5 a 

25% da precipitação média anual. 

 Embora as medições através de pluviômetros tenham uma boa aproximação com a 

realidade, trata-se de uma medida pontual, quando muitas vezes, busca-se a precipitação 

média de uma área maior, onde, diferentemente de um ponto, há variações espaciais. A 

percepção da real variabilidade da precipitação melhora com o aumento da resolução de suas 

medições no espaço e no tempo. Pluviômetros muito próximos são esperados por 

proporcionar medições de chuva muito similares, mas esta similaridade diminui à medida 

que estes são afastados (KIDD; HUFFMAN, 2011).  

 Surge aí o maior dos problemas das medições com pluviômetros. Quando precisa-se 

de uma representação da precipitação de uma área, uma quantidade de pluviômetros é 

necessária, é preciso ainda que esta quantidade de pluviômetros seja bem distribuída. Definir 

uma densidade boa de pluviômetros é um tópico desafiador para muitos estudos 

hidrológicos, porque envolve, algumas vezes, muitas variáveis como clima e topografia. Mas 

Xu et al. (2013) realizaram um amplo estudo com diversas comparações em uma área ideal 

por ser grande, com variações climatológicas e de relevo, além de uma boa quantidade de 

pluviômetros, bem distribuídos e com dados de boa consistência. Esse estudo concluiu que 

a partir de um pluviômetro por km², consegue-se ter uma estimativa aceitável. Já a WMO 

recomenda uma distância mínima de 25 a 30 km entre pluviômetros em áreas planas, e 

metade disto para áreas montanhosas e especifica uma quantidade para cada tipo de região, 

ver Tabela 1. 
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Tabela 1 – Densidade mínima por estação (WMO, 2007) 

Fisiografia 

Densidade mínima por estação 

Unidade (área em km² por estação) 

Manual Automático 

Costeira 900 9000 

Montanhosa 250 2500 

Planos interiores 575 5750 

Morros/ ondulados 575 5750 

Pequenas Ilhas 25 250 

Área Urbanas   10-20 

Pólos/Áreas áridas 10000 100000 

 

2.2 Uso de radares para estimativa da precipitação 

 
 O termo Radar significa Radio Detection and Ranging (Detecção e Alcance de 

Rádio) e refere-se aos sistemas de transferência de ondas eletromagnéticas que operam na 

faixa de frequência de micro-ondas, geralmente na banda C (4 a 8 GHz) e banda S (2 a 4 

GHz). O sistema do radar emite um feixe de energia na frequência de micro-ondas que atinge 

as partículas na atmosfera. Ao atingir uma partícula de água, esta espalha a energia incidente 

em todas direções. As antenas, por sua vez, captam a onda emitida de volta pelas partículas 

de água. Essa informação recebe o nome de refletividade Z, e é expressa em mm6/m3 que é 

capaz de ser convertida em uma medição de intensidade de chuva, através de uma equação 

matemática obtida pela calibração de cada radar. 

 A cobertura espacial dos radares climatológicos ao redor do mundo é pequena (Kidd 

e Huffman, 2011), e os mesmos sofrem de uma série de erros em sua estimativa (Tang et al., 

2016). No Brasil, esta cobertura é ainda menor, o que seria insuficiente para estimar a 

precipitação a nível nacional, mesmo com interpolação. 

  

2.3 Uso de satélite para estimativa da precipitação 

 
Uma outra forma de medir precipitação tem crescido nas últimas décadas. O uso de 

satélites tem ajudado a suprir a necessidade de alguns hidrólogos de obter valores estimativos 

de chuvas em regiões com carência de dados pluviométricos. Isto ocorre muitas vezes em 

áreas pouco habitadas, de difícil acesso, ou em países em desenvolvimento. A Amazônia 

brasileira é um exemplo disso, por sua floresta densa dificultar o acesso regiões onde 

preferencialmente se localizariam os pluviômetros; soma-se a isto, o fato de fazer parte de 
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um país em desenvolvimento, pois os custos são um fator limitante para instalação 

manutenção e leitura dos equipamentos.  

Conforme já descrito, o funcionamento dos sensores nos satélites se dá através da 

emissão e captura de comprimentos de onda do espectro-eletromagnético na região do 

visível, do infravermelho e das micro-ondas, através de satélites estacionários ou orbitando 

a Terra. 

 

2.3.1 O funcionamento dos sensores 

 

2.3.1.1 Métodos com ondas na região do visível e infravermelho 
 

As observações feitas nas regiões do visível e do infravermelho do espectro continuam 

a ser o principal suporte das observações meteorológicas operacionais da Terra. Para as 

imagens feitas na região do visível, devido ao albedo elevado das nuvens, seu brilho é maior 

em comparação com a superfície terrestre. Mas a relação do brilho das nuvens com a 

precipitação naquele instante é relativamente pobre e este trabalho só pode ser realizado com 

a luz do dia (Kidd e Huffman, 2011). Apesar de suas limitações, esta técnica ainda é muito 

útil para a caracterização das nuvens e para determinar regiões onde certamente não chove 

(por não haver nuvens). 

Nas regiões do infravermelho termal, as observações retratam a radiação emitida 

naturalmente da superfície da Terra bem como da atmosfera. Assim consegue-se ter 

estimativas durante o dia ou a noite. Sendo termal, estas observações detectam a temperatura 

das nuvens e portanto, a sua altitude. Como as nuvens mais frias tem uma maior tendência 

de precipitação, pode-se estimar a precipitação com estas observações. (ARKIN; MEISNER, 

1987). Diante desta limitação, várias técnicas surgiram para estimar a precipitação a partir 

de imagens na região do infravermelho termal, como exemplo, pode-se citar o CCD - Cold 

Cloud Duration (duração de nuvens frias), a regressão power-law do Autoestimador, do 

Hydroestimador, entre outras (VICENTE; SCOFIELD; MENZEL, 1998).  

 

2.3.1.2 Métodos com ondas na região das micro-ondas passivas 
 

A terra emite naturalmente pequenas níveis de radiação na região das micro-ondas, 

que interagem com partículas do tamanho de partículas de precipitação na atmosfera, 

afetando a radiação recebida nos sensores dos satélites. Dois processos distintos podem ser 
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utilizados para identificar a precipitação com este método. Em primeiro lugar, a emissão a 

partir de gotas de chuva que leva a um aumento da radiação na região das micro-ondas e, em 

segundo lugar, a dispersão causada pela precipitação de partículas de gelo, o que leva a uma 

diminuição da radiação recebida (KIDD; HUFFMAN, 2011). 

 

2.3.1.3 Métodos com ondas na região das micro-ondas ativas 
 

A exploração de observações de micro-ondas ativas de precipitação a partir do espaço 

tem sido relativamente recente, sendo o TRMM Precipitation Radar (TRMM – PR, Radar 

de Precipitação do TRMM) o principal observatório. Apesar do fato de que a precipitação 

mínima detectável do radar de precipitação do TRMM é de cerca de 0,7 mm/h, provou ser 

capaz de gerar mapas de precipitação na região tropical do globo (NESBITT E ANDERS, 

2009). Mais recentemente, a missão CloudSat lançada em 2006 (STEPHENS et al., 2008) 

adicionou o radar de perfil de nuvem (CPR) a observações de radar espacial. Este sistema 

opera a uma frequência de 94 GHz com uma resolução de 1,4 km e 480 m de resolução de 

alcance vertical. Embora seja otimizado para a observação de nuvens, o sensor também 

provou ser capaz de identificar e recuperar a queda de neve e, em particular, a precipitação 

leve ou muito leve (MITRESCU et al., 2010).  

As técnicas de micro-ondas ativas oferecem o mais direto de todos os métodos de 

estimativa quantitativa por satélite. Apesar disso, a tecnologia de radar para estimativa de 

precipitação no espaço tem sido limitada principalmente ao TRMM. Tal como acontece com 

todos os sistemas de radar, o radar de precipitação baseia-se na interpretação do 

retroespalhamento de radiação da precipitação, sendo a quantidade amplamente 

proporcional ao número de partículas de tamanho de precipitação. Haynes et al. (2009) 

demonstraram um potencial notável nas latitudes médias sobre o oceano; a maior 

sensibilidade do RCP ao TRMM PR mostrou maior ocorrência de precipitação nos trópicos, 

permitindo que uma função de distribuição mais representativa da intensidade de 

precipitação seja gerada. Técnicas de recuperação melhoradas destacam a relevância deste 

método para estimativa de precipitações leves, particularmente nas latitudes mais altas 

(MITRESCU et al., 2010). 

 

2.3.1.4 Técnicas com uso de multi-sensores 
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Os produtos sensores únicos possuem como vantagem a simplicidade de 

processamento, mas cada técnica possui suas desvantagens. Portanto, para superar as 

deficiências dos produtos de sensores individuais, várias técnicas foram desenvolvidas para 

explorar a combinação de diferentes observações por sensoriamento remoto. As técnicas 

desenvolvidas para explorar as observações na região do visível/infravermelho e das micro-

ondas são essencialmente aquelas que utilizam as técnicas da região das micro-ondas para 

calibrar as observações da região do infravermelho e aquelas que derivam o movimento da 

nuvem através dos dados de infravermelho para melhorar as estimativas de precipitação da 

região das micro-ondas. 

Para muitas aplicações, o uso de múltiplos sensores é ideal. Alguns dos produtos mais 

recentes utilizam ainda dados de campo (pluviômetros e radares) para refinar ainda mais 

seus resultados. A exemplo disso, podemos citar o GPCP (Global Precipitation Climatology 

Product – Produto de Precipitação e Climatologia Global) e o CMAP (Climate Prediction 

Center Merged Analysis of Precipitation – Centro de Análises de Precipitação Mescladas) 

(KIDD; HUFFMAN, 2011). 

 

2.4 Produtos de precipitação de sensoriamento remoto 

 

Estima-se precipitação por sensoriamento remoto há muito tempo, iniciando com o 

TIROS-1 (Television InfraRed Observating Satellite) ainda em 1960. Poucos anos depois, 

em 1963, o WMO estabeleceu o programa World Weather Watch (observação do clima 

mundial) para coordenar a capacidade observacional da superfície terrestre por satélites. 

Destaca-se depois, o GPCP (Global Precipitation Climatology Project), que foi lançado em 

1979 gerando dados mensais de precipitação em pixels de 2,5º (HUFFMAN et al., 2007). O 

CMAP (CPC Merged Analyses of Precipitation) utilizou dados destes e de outros satélites 

para obter um produto mesclado que foi disponibilizado a partir de 1987 (XIE; ARKIN, 

1997). Houve então o surgimento do TRMM (Tropical Measurement Mission) em 1997, 

para melhorar o conhecimento da distribuição tridimensional da precipitação nos trópicos, 

umas vez que gera cobertura nessa região (NASA, 2017) e o CMORPH, que em 2002 já 

trazia estimativas a cada 8 km de resolução espacial. O CMORPH faz parte do grupo de 

produtos que o GPM mescla para obter seus produtos finais (CECCATO; DINKU, 2010). 

 

2.5 A missão TRMM (Tropical Rainfall Measurement Mission) 
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 O TRMM foi uma missão lançada pela NASA e JAXA em 1997 com a finalidade de 

fornecer melhores estimativas de precipitação nos trópicos. O satélite central do TRMM 

contém cinco instrumentos básicos (JAXA, 2018), conforme ilustrados na Figura 1. São eles:  

1. O radar de precipitação TRMM (PR), que foi o primeiro instrumento espacial 

concebido para fornecer mapas tridimensionais da estrutura de uma tempestade.  

2. O imageador de micro-ondas (TMI). Este é um sensor de micro-ondas passivo 

projetado para fornecer informações quantitativas de precipitação sobre uma ampla área. 

Este instrumento permite que o TRMM quantifique o vapor de água, a água contida nas 

nuvens e a intensidade da precipitação na atmosfera.  

3. O scanner de radiação visível e infravermelha (VIRS) também fornece 

indicação da chuva, e se conecta as observações recolhidos por TRMM com aqueles 

coletados por outros satélites geoestacionários (que orbitam conforme velocidade de rotação 

da Terra) e outras missões em outras órbitas mais rápidas.  

4. O sistema de nuvens e energia radiante da Terra (CERES) monitora a energia 

trocada entre o Sol; a atmosfera terrestre, a superfície e nuvens, e o espaço.  

5. Finalmente, o sensor de imageamento de raios (LIS) é um instrumento 

altamente sofisticado capaz de detectar e localizar um relâmpago na região tropical do globo. 

 

 

Figura 1 – Sensores utilizados no TRMM (JAXA, 2018) 

 

Vários estudos foram realizados a fim de avaliar a qualidade dos produtos gerados pela 

missão TRMM. O produto mais utilizado é o TMPA (TRMM Merged Precipitation Analysis 

– Análises de Precipitação mescladas do TRMM). Este produto tem 3 componentes: o 
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produto de micro-ondas mesclado; o produto de Infravermelho e Micro-ondas calibrado e 

finalmente o produto combinado de micro-ondas e infravermelho, conhecido como 3B42, 

que gera estimativa da precipitação numa resolução espacial de 0,25º a cada 3 horas 

(HUFFMAN et al., 2007) 

. O TMPA 3B42 utiliza dados de vários sensores, como segue:  

• O Special Sensor Microwave/Imager (SSM/I – Sensor de Microondas 

Especial/Imageador), que foi o primeiro radiômetro de micro-ondas multicanais 

completamente calibrado;  

• O TRMM Microwave Imager (TMI – Imageador de micro-ondas do TRMM), 

que fornece observações de micro-ondas coincidentes sobre os trópicos, com a adição de um 

canal de 10 GHz aos canais SSM/I para recuperação de fortes precipitações sobre os oceanos;  

• O Advanced Microwave Scanning Radiometer-Earth (AMSR-E, Radiometro 

de escaneamento de micro-ondas avançado – Terra) (KAWANISHI et al., 2003), que fica 

instalado no satélite Aqua e fornece medições no espectro de microondas de 6 a 85 GHz;  

• O Advanced Microwave Sounding Unit (AMSU-B – Unidade de sondagem 

de micro-ondas avançadas), instalado no satélite NOAA (National Oceanic and Atmospheric 

Administration – Administração Atmosférica e Oceânica Nacional - GOODRUM et al., 

2000) que disponibiliza observações de micro-ondas passivas;  

• O Microwave Humidity Sounder (MHS – Sonda de Umidade por Micro-ondas 

- KIDWELL et al., 1991), também instalado no NOAA que fornece informações a altas 

frequências, entre 23,8 GHz a 190GHz. 

O TMPA -3B42 utiliza ainda dados mensais de pluviômetros para corrigir seus dados 

obtidos por sensoriamento remoto, corrigindo maiores diferenças.  

Percebe-se que se trata de um produto bastante sofisticado para sua data de lançamento 

(1997) e que teve grande destaque sendo utilizado até hoje para vários estudos hidrológicos. 

Estudos realizados com este produto serão detalhados na sessão 2.7 a seguir.  

 

2.6 A missão GPM (Global Precipitation Measurement) 

 
Quatorze anos após o lançamento da missão TRMM, as mesmas agências espaciais 

(NASA e JAXA) fizeram o lançamento do GPM, visando o aprimoramento da estimativa de 

precipitação, que até então era obtido por essas agências principalmente pela missão TRMM. 

O lançamento do observatório central do GPM foi em 28 de fevereiro de 2014, marcando a 

transição da era entre estas duas importantes missões.  
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O GPM foi projetado para avançar no conhecimento dos ciclos de água e de energia 

da Terra, mas também para fornecer dados de precipitação e climatologia próximo a tempo 

real para um vasto ramo de aplicações importantes para a sociedade (NASA, 2018). De 

acordo com as agências NASA e JAXA, o GPM tem cinco objetivos principais:  

• Avançar na estimativa da precipitação a partir do espaço; 

• Aprimorar o conhecimento dos mecanismos da precipitação, variabilidade do ciclo 

da água e disponibilidade de água doce; 

• Melhorar a modelagem climática e a previsão; 

• Aperfeiçoar a previsão do tempo e a reanálise climática em 4 dimensões; 

• Melhorar a modelagem e previsão hidrológica.  

A fim de melhorar a estimativa da precipitação, o GPM propôs-se a fornecer medidas 

de propriedades microfísicas e informações de estrutura vertical usando técnicas ativas de 

sensoriamento remoto em uma ampla faixa espectral; medir a neve e as taxas de chuva mais 

leves através do uso de radiometria de micro-ondas passivas de alta frequência, melhorar os 

algoritmos de recuperação de micro-ondas passivas sobre a Terra e melhorar as medidas de 

precipitação em latitudes médias e altas durante as estações mais frias. 

Esta missão é equipada com um observatório central GPM, lançado em 2014, e 

também conta com a cooperação de várias outras agências espaciais, que também fornecem 

informações de seus satélites (JAXA, 2018). O observatório central do GPM carrega o GPM 

Microwave Imager (GMI), sensor de micro-ondas com escaneamento cônico de multicanais, 

que tem a frequência de canais variando entre 10 GHz a 183 GHz e um radar de precipitação 

com frequência dual (DPR) com a banda Ku a 13,6 GHz e a banda Ka a 35,5 GHz. (LI et 

al., 2015). Isto já revela algumas das melhorias de seus sensores quando comparado ao 

TRMM, que possuía radar de frequência simples (apenas a banda Ku a 13,8 GHz) e a 

amplitude da frequência do TMI variava de 10 a 85,5 GHz, bem menos que os 183 GHz do 

GPM. Isto explica a melhor capacidade do GPM de captar precipitações leves ou neve 

(TANG et al., 2016). A Figura 2 ilustra o observatório central e sua interação com a 

superfície terrestre. 

Além destes sensores a bordo do observatório central, o GPM também faz uso de 

satélites parceiros, São eles: 

• Megha-Tropiques (CNES – Centro Nacional de Estudos Espaciais - França); 

• Suomi (NASA e NOAA – Estados Unidos);  

• GCOM-W1 (JAXA - Japão); 
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• MetOp-B (ESA - Europa); 

• JPSS-1 (NOAA – Estados Unidos); 

• NOAA 18/19 (NOAA – Estados Unidos); 

• TRMM (NASA e JAXA – Estados Unidos e Japão); 

• DMSP F17/F18/F19/F20 (DOD – Estados Unidos). 

 

 

Figura 2 – Esquema do Observatório Central do GPM (NASA, 2016) 

 

O GPM possui ainda, resoluções espacial e temporal mais fina que o TRMM, sendo 

a espacial de 0,1º x 0,1º e a resolução temporal de 30 minutos, no seu produto de melhor 

resolução. O GPM também apresenta uma inclinação orbital de 65º de Norte a Sul, enquanto 

era de 35º no TRMM. 

 

2.6.1 O algoritmo IMERG 

 

Da captura de informações dos satélites, são gerados vários produtos que a NASA 

divide em níveis, sendo o primeiro aquele que apresenta os dados mais brutos e os últimos 
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sendo aqueles mais trabalhados. Destaca-se especialmente o produto Level 3 (nível 3), 

trabalhado pelo algoritmo Integrated Multi-SatellitE Retrievals for GPM (IMERG), que 

pretende intercalibrar, mesclar, e interpolar todas as estimativas de micro-ondas da 

constelação de satélites do GPM. Este algoritmo/produto já conta também com melhorias 

que facilitam sua manipulação, tendo os pixels padronizados na grade de 0,1º de resolução. 

É importante ressaltar que o IMERG conta também com radares e uma rede de postos 

pluviométricos em solo para fazer seus ajustes finais. Primeiramente, o IMERG é 

disponibilizado em apenas 6 horas após a captura das informações pelos satélites, este 

produto mais inicial é chamado de Early Run (rodada recente), e pretende auxiliar na 

previsão de enchentes e outras condições de risco quem precisem de informações em tempo 

real. Passadas mais 12 horas, é lançado o Late Run (rodada tardia). Este produto tem a mesma 

função do primeiro, com mais tratamentos empregados.  

 

2.3.1.5 Validação de Solo 
 

Por fim, o IMERG passa pelo Ground Validation (validação de solo) que visa 

aproximar a estimativa dos satélites com observações de uma rede de radares e postos 

pluviométricos existentes em solo. Esse produto final, chamado de Final Run (rodada final) 

é disponibilizado aos pesquisadores apenas 4 meses após a passagem dos satélites (NASA, 

2017). 

Esta validação se sustenta nos dados do Global Precipitation Climatology Centre 

(GPCC – Centro de precipitação e climatologia global). Apesar dos dados de solo serem 

mensais, revela-se que são de grande importância para controlar distorções do IMERG e 

garantir melhorias (NASA, 2017).  O GPCC fornece dois produtos para o IMERG, o 

primeiro é o Full Data Reanalysis (Reanálise dos dados completos), que possui dados de 

muitos pluviômetros, mas apenas possui cobertura até o ano de 2010. O segundo é o 

Monitoring Product (Produto de monitoramento) que cobre o período subsequente até então. 

O Monitoring Product utiliza exclusivamente de dados do Global Telecommunication 

System (GTS – Sistema de telecomunicação global), que fornece dados de precipitação de 

cerca de 7.000 estações no solo ao redor do globo, entre pluviômetros e radares. 

 Nos últimos 3 anos, surgiram estudos comparando os resultados do IMERG com 

dados de campo. Na sessão seguinte, apresenta-se estudos de destaque neste âmbito. 
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2.7 Estudos de casos 

 

Como o GPM é um produto novo, ainda existem relativamente poucos estudos o 

comparando com dados obtidos em campo. Dada sua relevância, por ser uma missão 

comandada por grandes agências espaciais do mundo e ter como base o bem-sucedido 

TRMM, o GPM precisa ser testado amplamente, sob diferentes aspectos climáticos e 

geográficos. Alguns estudos nos últimos três anos já mostraram alguns resultados acerca 

deste produto.  

A maioria dos estudos comprovam que o IMERG cumpre sua missão ao melhorar as 

estimativas de precipitação fornecidas pelo TMPA, sejam em comparações horárias ou 

diárias, e nas mais diversas áreas de estudo (CHEN; LI, 2016; MA et al., 2016; SHARIFI; 

STEINACKER; SAGHAFIAN, 2016; TAN; SANTO, 2018; TANG et al., 2016; WANG et 

al., 2017; XU et al., 2017), mas existem estudos que encontram o resultado oposto, quando 

o TMPA supera os dados do moderno IMERG (SATGÉ et al., 2017); A Erro! Fonte de 

referência não encontrada. traz mais detalhes acerca dos estudos ora citados. 

 Em um dos primeiros estudos avaliando o IMERG, (SHARIFI; STEINACKER; 

SAGHAFIAN, 2016), compararam os dados diários de satélite com dados de campo para 

quatro regiões do Iran. Em resumo, eles constataram uma subestimativa na precipitação pelo 

IMERG. Esta informação também foi confirmada por Wanga et al (2017), que perceberam 

a subestimativa para precipitações de maior intensidade e por Xu et al (2016), que 

perceberam esta tendência para precipitações mais leves, da ordem de 0 a 1 mm/dia. 

 Os estudos anteriores encontraram ainda que o IMERG teve melhor desempenho na 

caracterização da variabilidade espacial da precipitação e capacidade de detecção de 

precipitação (TAN; SANTO, 2018). Xu et al (2016) confirmam a melhor detecção deste 

produto em comparação com outros para todas as escalas espaciais e altitudes estudadas no 

Tibet. Ainda neste tema, Xu et al. encontraram esta capacidade sendo melhor em 

precipitações mais leves (0 a 5 mm/dia) e citaram ainda que o IMERG tem deficiência para 

detectar eventos chuvosos em elevações muito altas (>4.500m ao nível do mar). 

 Os estudos referentes ao IMERG mostram ainda algumas divergências. Isto pode ser 

observado quando retratam sua qualidade em estimar fortes eventos chuvosos. Oliveira et al. 

(2016) afirmaram que o IMERG superestima os resultados nesta situação. Esta informação 

é confrontada pelo que foi dito por Wanga et al. (2017), ao citar que o IMERG tende a 

subestimar precipitações de fortes intensidades. Esta diferença é um fato possível, quando 

se observa que produtos de satélite performaram diferentemente a depender de variáveis 
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locais como altitude, latitude, declividade, temperatura do ar, conforme citam os estudos. 

Ainda referindo-se a eventos chuvosos de grande intensidade, Liu et al (2015) e Shariffi 

(2016) concluíram que este produto tem uma boa capacidade de capturar tais eventos. 

Retratando ainda o comportamento do IMERG perante o tipo de chuva, alguns 

estudos revelaram que o mesmo subestima a chuva em estações secas (OLIVEIRA et al., 

2016), que o mesmo tem boa acurácia em regiões áridas (SATGÉ et al., 2017), que seu 

produto nas rodadas Early Run e Late Run possui utilidade hidrológica satisfatória para 

prever enchentes e que possui estimativas mais assertivas em precipitações leves (WANG et 

al., 2017). 

 Quando referem-se aos resultados do IMERG a depender da área de estudo, outras 

conclusões importantes são destacadas pelos cientistas. Li et al., (2015) já afirmaram que a 

qualidade dos resultados gerados por este produto do GPM varia com a densidade de 

pluviômetros disponíveis na região. Como exemplo, ele cita que os resultados sobre o oceano 

são bem inferiores aqueles gerados para o solo. Isto explica-se por que o produto IMERG 

sofre correção para o solo, ao somar dados de pluviômetros, que são escassos nos oceanos. 

Chen et al. (2016) afirmaram que o IMERG desempenha melhor a latitudes baixas do que a 

médias latitudes. Seu estudo foi realizado na China (ver Erro! Fonte de referência não 

encontrada.). 

 Em uma análise geral, percebe-se através destes estudos, que o IMERG supera o 

TPMA em vários aspectos, ora de forma mais sutil, e ora alguns estudos apontam como uma 

melhora destacável. A Erro! Fonte de referência não encontrada. a seguir traz outros 

estudos, indicando local, duração e quantidade de postos utilizados na comparação do 

IMERG com dados de campo. 

 A exemplo de Tang et al. (2016), os estudos geralmente recomendam que mais 

análises sejam feitas afim de comparar este produto do GPM com dados de campo trazendo 

à luz seus defeitos e qualidades a depender de variáveis locais. Tang et al. (2016) especificam 

ainda que estas análises sejam direcionadas em áreas de grandes latitudes, altitudes e também 

áreas com climas secos. 

 

 

 

 

 

 



 32

 

 

Tabela 2 – Principais estudos analisando o IMERG. 

Estudo Área 
Res. 

Temp. 
Início Fim 

Número 
de 

Estações 
Área 

Li et al. 
(2015) 

Bacia do Rio 
Ganjiang (CHINA) 

1 Hora 12/03/2014 30/09/2014 1200 81.158 km² 

Ma et al. 
(2016) 

Platô Tibetano 
1 Hora 

01/04/2014 31/12/2014 258 24.000 km² 
3 Horas 

Shariffi et 
al. (2015) 

Iran 1 Dia 01/03/2014 01/02/2015 43 Múltiplas 

Tan et al. 
(2017) 

Singapura 

1 Dia 

01/04/2014 31/01/2016 48 720 km² 
1 Mês 

1 estação 

1 Ano 

Oliveira 
et al. 

(2016) 

Amazônia 
Brasileira 

1 Dia 09/02/2014 17/08/2015 0 38.013 km² 

Satgé et 
al. (2017) 

Bolívia 
1 Dia 

2014 2016 247 
1.100.000 

km² 1 Mês 

Wang et 
al. (2017) 

China (8 regiões 
de tufão) 

1 Dia 2014 2015 165 10.000 km² 

Liu et al 
(2015) 

Globo 1 Mês 
fim de 
2014 

começo de 
2015 

0 
510.000.000 

km² 

Chen et 
al. (2016) 

China (8 regiões 
de tufão) 

1 Mês 01/03/2014 01/02/2015 750 
9.600.000 

km² 

Wanga et 
al. (2017) 

China (Bacia) 1 Dia 12/03/2014 2015 44 38.600 km² 

Xu et al. 
(2016) 

Tibet 1 Dia 01/05/2014 31/10/2014 537 24.000 km² 

 
 
. 
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3.0 CARACTERÍSTICAS DA ÁREA E DO PERÍODO DE ESTUDO 

 
 
 Para este estudo, procurou-se avaliar o uso do produto IMERG em todo o território 

brasileiro, pois ele apresenta diferentes latitudes, altitudes, índices pluviométricos, relevo, 

clima, entre outras características. Isto condiz com as indicações dos estudos referenciados, 

onde buscam ampliar as comparações do IMERG com áreas de diferentes naturezas. Vale 

salientar que, para o Brasil, este estudo com esse produto é inédito. 

 Embora pretenda-se estudar toda área brasileira, comparando a precipitação total do 

país através de postos pluviométricos e do GPM, será dada igual atenção a algumas subáreas 

com naturezas distintas, a fim de identificar possíveis alterações nas estimativas geradas pelo 

IMERG. Essas subáreas foram escolhidas levando-se em conta a disponibilidade de estações 

pluviométricas, avaliando-se sua quantidade, distribuição e qualidade.  

 O Brasil, como área de estudo, encontra-se entre as longitudes 75º Oeste e 35º Oeste, 

e latitudes 5º Norte e 35º Sul, e tem uma área de 8.515.759,09 km² (IBGE, 2017). Apresenta 

variações da precipitação anual de 387 a 4.003 mm, distribuídas conforme Figura 3 (Alvares 

et al., 2013). A classificação climática de Köppen indica que há climas dos três grandes 

tipos: A (Tropical), B (Árido) e C (Subtropical), assim com suas subclassificações. O Brasil 

ainda é composto por 06 biomas terrestres: Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, 

Pampa e Pantanal. Este estudo é assim importante por considerar esta gama de variações da 

precipitação anual, do clima e bioma. 

 A distribuição espacial da altitude e temperatura média do ar são exibidos nas Figura 

4 eFigura 5, extraídas de ALVARES et al., 2013. 
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Figura 3 – Distribuição espacial da precipitação média anual para todo Brasil 

(ALVARES et al., 2013). 

 

 

Figura 4 - Distribuição espacial da altitude para todo Brasil (ALVARES et al., 2013). 
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Figura 5 - Distribuição espacial da temperatura média do ar para todo Brasil 

(ALVARES et al., 2013). 

 
 O período de dados de precipitação observados é de 01/01/2016 a 31/12/2016, que 

resulta em 366 dias. 

 

3.1 As subáreas e suas características 

 
Foram escolhidas 5 subáreas para serem avaliadas nesse estudo. Para garantir 

isonomia, todas tem o formato retangular com as mesmas dimensões: 1,2º de variação de 

latitude e 1,9º de variação de longitude. Isto deve-se pelo fato de que, caso uma área tivesse 

dimensões maiores que as outras, seria mais suscetível a apresentar melhores resultados. A 

razão disto será melhor compreendida na sessão 5 (resultados). A Figura 6 ilustra as 5 

subáreas escolhidas. 
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Figura 6 – Localização das 5 subáreas: 1 (Nordeste), 2 (Centro-Oeste), 3 (Sudeste), 

4 (Sul) e 5 (Norte). 

 

3.1.1 Subárea 1: Nordeste 

 

Para representar a região nordeste, foi escolhido um recorte inserido no estado do 

Ceará. Esta escolha foi motivada pelo alto número de estações pluviométricas existentes 

nesta região em comparação aos demais estados da mesma região. A sub-área estudada é 

limitada pelas latitudes 7,35o e 6,15o sul e pelas longitudes 38,65o e 40,55o oeste. O Ceará 

também representa bem o clima semiárido, 86,8% do território cearense está sob condições 

do clima semiárido que em área, envolve 53% do território nordestino. (INESP, 2009).  

No Ceará, a precipitação média anual é de aproximadamente 700 mm, além de serem 

muito irregulares, a evaporação média anual é de 2.000 mm (INESP, 2009). Correia et al. 

(2013) analisaram a variabilidade espacial da precipitação no estado cearense entre os anos 

de 2002 a 2012. Para este período, constatou-se uma média de 870 mm por ano. Este valor 

mais alto se justifica porque o estudo foi realizado para todo o estado, incluindo regiões fora 

do semiárido, onde os índices de precipitação são maiores (mais de 1600 mm/ano, por média, 

no litoral). Porém, o recorte realizado no presente trabalho está integralmente na região 

semiárida. No Ceará, as chuvas mais significativas iniciam-se em dezembro de cada ano e 

podem estender-se até junho ou julho. 
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O relevo do sertão é marcado pela presença de depressões interplanálticas 

transformadas em verdadeiras planícies de erosão. Os solos são, em geral, pedregosos e 

pouco profundos, porém, ocorrem também vários tipos de solos com vocação agrícola.  

A caatinga, vegetação xerófita aberta, de aspecto agressivo devido à abundância de 

cactáceas colunares e, também, pela frequência dos arbustos e árvores com espinhos, 

distingue fisionomicamente essa região. No entanto, encontram-se, encravadas nessa extensa 

região, áreas privilegiadas por chuvas orográficas, isto é, causadas pela presença de serras e 

outras elevações topográficas, que permitem a existência de matas úmidas, regionalmente 

conhecidas como brejos (FUNDAJ, 2002). 

 

3.1.2 Subárea 2: Centro-Oeste 

 

No centro-oeste, predomina o bioma Cerrado, que se caracteriza por sua vegetação 

semelhante a de savanas, com árvores baixas e espaçadas, muitas gramíneas e arbustos. O 

clima deste bioma é o tropical sazonal, caracterizado por ser quente com períodos chuvosos 

e de seca. Destaca-se ainda que este é o segundo bioma brasileiro que sofreu mais alterações 

com a ocupação humana (Ministério do Meio Ambiente, 2018).  

O recorte foi escolhido buscando-se uma área com maior densidade de pluviômetros, 

além de ser 100% inserida no bioma do Cerrado e representativa da região centro-oeste. 

Escolheu-se portanto, a região do Distrito Federal, localizada na porção nordeste da região. 

Como o Distrito Federal é pequeno comparado ao recorte, incluiu-se ainda uma parte do 

estado de Goiás que envolve o Distrito Federal. Mais precisamente, o recorte está entre as 

latitudes 15,05º e 16,25º sul e as longitudes 46,95º e 48,85º leste. 

De acordo com Nimer (1989), a região Centro-Oeste tem um clima caracterizado por 

ter invernos secos e verões chuvosos. Marcuzzo et al. (2012) estudaram a precipitação na 

região do Cerrado para os anos de 1977 a 2006. Constataram uma média anual aproximada 

de 1.500 mm, com período chuvoso concentrado entre os meses de outubro e março. 

 

3.1.3 Subárea 3: Sudeste 

 

O recorte realizado para representar a região Sudeste localiza-se entre as latitudes 

22,55º e 23,75º Sul e longitudes 46,15º e 48,05º Oeste. É uma região muito urbanizada, 

comportando a cidade de São Paulo, maior metrópole do Brasil. A área do recorte apresenta 
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3 tipos de climas, a saber: tropical, tropical de altitude e subtropical. Para os três casos, 

observa-se apenas a definição de duas estações: quente e úmida.  

A região insere-se no bioma da Mata Atlântica, mas, no recorte adotado, observa-se 

um acentuado desmatamento, predominando o ambiente urbano. A cidade de São Paulo tem 

graves problemas com enchentes e, recentemente, em 2015, enfrentou problemas e escassez 

hídrica, que impôs um racionamento severo a essa capital.  

O volume da precipitação tende a diminuir conforme a continentalidade, e a sua 

sazonalidade é maior quando se afasta dos oceanos, ou seja, quanto mais alta for à elevação 

mais ameno é o clima, e quanto mais baixa, mais quente e úmido tende a ser. Segundo 

Marcuzzo et al. (2016), a precipitação anual média na área do recorte está próximo a 1.500 

mm para um estudo de 30 anos de dados (1977 a 2006). Esse estudo revela a concentração 

das chuvas entre outubro e março. 

 

3.1.4 Subárea 4: Sul 

 

O recorte realizado na região sul foi escolhido pela maior densidade de estações 

pluviométricas disponíveis: o sudoeste do Paraná (25,15º a 26,35º O e 51,75 a 53,65º S). A 

área do recorte está inserida no bioma Mata Atlântica, onde se observa um conjunto de 

formações florestais e ecossistemas associados como as restingas, manguezais e campos de 

altitude (Ministério do Meio Ambiente, 2018). A vegetação varia de acordo com a altitude, 

para o recorte adotado, a vegetação predominante são os bosques de araucárias, muito 

comuns em regiões de grandes altitudes no Sul do país. 

O clima subtropical, onde a área está inserida, é o predominante em toda região Sul 

do Brasil. Este clima apresenta as quatro estações bem definidas. A precipitação anual média 

é próxima de 2.000 mm, de acordo com estudo realizado por Wanderson et al., em 2015, 

com seis meses chuvosos (outubro a março) e os outros seis meses secos. 

 

3.1.5 Subárea 5: Norte 

 

A região norte será representada nesse estudo por um recorte realizado próximo a 

Manaus, maior cidade da região. Esta área foi escolhida também por ter uma maior 

concentração de estações pluviométricas, uma vez que trata-se da região do país com menor 

densidade de pluviômetros. Dos 260 pixels que abrangem este recorte, apenas 11 destes 
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contêm estações pluviométricas, menos que um terço do que possui o recorte da região 

centro-oeste, que é a segunda com menor número de pixels com pluviômetros. 

O recorte insere-se no bioma Amazônia, o maior do país, onde abundam águas, florestas 

com grandes árvores e uma grande diversidade de seres vivos, onde estima-se que pode-se 

encontrar mais de um terço das espécies existentes na Terra (Ministério do Meio Ambiente, 

2018).  

O clima Equatorial, ao qual a área se insere, apresenta altos índices de temperatura do 

ar e pluviosidade. Satyamurty et al. (2010) encontraram uma precipitação anual média de 

cerca de 2.200 mm para a região de Manaus. O estudo foi realizado com base em uma série 

histórica de 80 anos. A sub-área estudada é limitada pelas latitudes 3,75o e 2,25o sul e pelas 

longitudes 61,05o e 59,15o oeste. 

 A Tabela 3 resume a quantidade de pluviômetros existente por subárea, onde destaca-

se a baixa quantidade de estações observadas na região norte e observa-se as sub-áreas 

nordeste e sudeste como aquelas com maior número de estações. 

 

Tabela 3 – Quantidade de pluviômetros por subárea. 

Subárea 
Latitude 
Mínima 

Latitude 
Máxima 

Longitude 
Mínima 

Longitude 
Máxima 

Número de 
Pluviômetros 

Nordeste 7,35 S 6,15 S 40,55 O 38,65 O 104 

Centro-
Oeste 

23,75 S 22,55 S 48,05 O 46,15 O 75 

Sudoeste 26,35 S 25,15 S 53,65 O 51,75 O 124 

Sul 3,75 S 2,55 S 61,05 O 59,15 O 93 

Norte 16,25 S 15,05 S 48,85 O 46,95 O 13 
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4.0 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Dados de Campo 

 

No Brasil, várias agências monitoram a precipitação. Destacam-se principalmente a 

Agência Nacional de Águas (ANA), o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), o 

AGUASPARANÁ (Instituto de Águas do Paraná), o DAEE (Departamento de Águas e 

Energia Elétrica do Estado de São Paulo) e o Centro de Monitoramento Alertas de Desastres 

Naturais (CEMADEN). Curtarelli et al. (2014) afirmam que o Brasil tem mais de 8 mil 

estações pluviométricas ao logo de seu território, sendo a maioria de posse da ANA.  

Para esse estudo, foram utilizadas um total de 4.911 estações pluviométricas de 23 

agências diferentes. O número de pluviógrafos por agência é mostrado na Figura 7. A 

distribuição espacial das estações pluviométricas, de acordo com as respectivas agências, é 

apresentada na Figura 8. Ficou claro que a distribuição espacial não é uniforme em relação 

ao Brasil, onde ocorre maior densidade nas regiões sul e sudeste, enquanto que nas regiões 

norte e nordeste, elas são escassas. Entre as agências, pode-se destacar a "Agência Nacional 

de Águas" (ANA), que apresenta o maior número de pluviômetros, 2.535, seguidos pelo 

Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), Instituto de Águas do Paraná 

(AGUASPARANÁ) e o DAEE, com respectivamente, 760, 502 e 498 pluviômetros.  

 

 

Figura 7 – Número de estações pluviográficas fornecidas pelas agências. 

 



 41

 

Figura 8- Mapa das estações disponíveis para o ano de 2016. Representação de um 

dia com o número médio de estações disponíveis. 

 

O número de dados de precipitação diária com falhas foi de 11%, o que resultou em 

um total de 3,2 milhões de dados diários observados disponíveis no banco de dados. O 

número reduzido se deve ao fato de que, embora haja mais de 8 mil estações, nem todas 

estavam em funcionamento nos anos pretendidos e ainda, apenas um número reduzido 

apresentou resultados consistentes. Os dados do CEMADEN, apesar de serem numerosos e 

de boa resolução temporal, não são utilizados nesse estudo porque não apresentaram boa 
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consistência, com a maioria das estações possuindo uma falta significativa de dados e outra 

parte com dados inconsistentes. 

 Os dados utilizados possuem, na maioria dos casos, medições diárias. Mesmo para 

aqueles que apresentam medição subdiária, foram adquiridos os dados já acumulados para o 

dia.  

A maioria das estações, que são provenientes da ANA e do INMET e de outras 

agências com menos estações utilizadas neste estudo, tem suas medições diárias realizadas 

às 09:00 h da manhã e por esta razão, utilizou-se este horário para agregar medições 

subdiárias do IMERG, compondo um dado de precipitação diário partindo do mesmo 

horário. 

 Constata-se que o DAEE e outras agências utilizam outros horários para medição. O 

DAEE utiliza 07:00 h, por exemplo. Isto já produz um erro, pois, por exemplo, uma 

precipitação que ocorreu as 08:00 h do dia 01/01/2016 no estado de são Paulo será somada 

ao dia 02/01/2016 pelo DAEE, enquanto o IMERG registrará esta chuva em 01/01/2016, já 

que compõe toda precipitação ocorrida de 09:00 h do dia anterior até 09:00 h do dia corrente. 

Entretanto, estes dados ainda assim foram utilizados, porque o trabalho não trata apenas da 

resolução temporal diária, mas como também são avaliados os meses e o ano completo. Para 

o dado diário, esta diferença de medição corresponde a uma tendência de erro de 8%. Para 

os dados de precipitação mensais e anual, o erro torna-se menor que 0,3% e 0,03% 

respectivamente. 

A composição dos dados de precipitação nas escalas temporais mensal e anual foram 

obtidos a partir da agregação dos dados diários. 

O único tratamento realizado nos dados de campo foi a retirada daqueles dados 

anômalos com registro de chuva maior que 450 mm por dia. 

 

4.1.1 Métodos de Interpolação 

 

Para gerar um mapa nacional de precipitação para cada dia, mês ou ano, foi necessária 

a interpolação desses dados em uma grade similar ao do dado do sensoriamento remoto: 

sendo 0,1 x 0,1º e em posição coincidente para todo país. Foram gerados mapas de 

interpolação utilizando os métodos IDW (interpolação pela ponderação do inverso da 

distância) e ADW (interpolação pela ponderação da distância angular), pois ambos são 

métodos consagrados e amplamente utilizados para verificações deste gênero (Xavier et al., 

2015, Daly et al., 2008 e Hofstra et al., 2008).  
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Para então definir qual dos 2 métodos melhor representa a precipitação no Brasil, foi 

utilizado o método da validação cruzada (Xavier et al., 2015). Este método segue conforme 

passos a seguir. Para cada dado observado de uma estação pluviométrica utilizada como teste 

(isto é, para cada dado de precipitação, para cada estação, para cada dia), remove-se sua 

entrada no banco de dados. Utiliza-se os dois métodos de interpolação para estimar a 

precipitação nesta estação utilizada como teste. Por fim, compara-se os resultados das duas 

interpolações para cada simulação realizada. Para este estudo, foram realizadas 3.212.678 

validações cruzadas.    

 Os resultados da comparação dos dados observados (obs) com os dados interpolados 

(int) se baseia nos seguintes parâmetros estatísticos: coeficiente de correlação (CC), o BIAS, 

a raiz do erro médio quadrático (RMSE), o erro médio absoluto (MAE), o erro relativo 

composto (CRE), o índice de sucesso crítico (CSI) e o percentual correto (PC). As equações 

desses indicadores são apresentadas a seguir 
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 Nas equações de 1 a 7, �	
 e ��� são a média dos dados observados e interpolados, 

n é o número de dados observados disponíveis. CSI e PC são medições de qualidade de 

previsões, onde “a” é o número vezes que choveu nos dados observados e interpolados, “b” 

é o número de alarmes falsos, quando não choveu e o interpolado previu chuva “c” é o 

número de vezes que o dado interpolado não previu chuva, mas choveu e “d” é o número de 

vezes que não choveu e nem foi prevista chuva pelos dados interpolados. 

 CRE e CC são medidas de similaridade, onde CRE é zero quando OBS é igual a INT. 

CC mede o grau de dependência linear das variáveis, variando de -1 a 1. O BIAS indica se 

as estimativas interpoladas tendem a ser menores ou maiores aos dados observados (onde o 

valor zero é o ideal). RMSE e MAE medem precisão, de modo que quando os dados 

observados e os dados interpolados são semelhantes, RMSE e MAE são próximos de zero, 

indicando uma interpolação mais precisa. RMSE calcula o quadrado de desvio entre valores 

observados e estimados e, portanto, é mais sensível a erros maiores.  

O PC foi calculado para verificar se os métodos interpolados foram capazes de prever 

o estado da precipitação. O estado da precipitação foi definido como molhado ou seco, onde 

um estado úmido é definido como > 0,5 mm e seco igual ou abaixo a este valor ( ver Xavier 

et al., 2015). Com o CSI, testou-se se os métodos de interpolação são capazes de prever 

valores extremos. Os valores extremos são aqueles que ficam abaixo do quinto percentil 

(CSI baixo, CSIL) ou acima do percentil 95 (CSI alto, CSIH) nos dados observados e 

estimados (ver Hofstra et al. (2008)). Por conta de uma gama de valores zero ou valores 

muito baixos de precipitação, testou-se apenas o CSI e o CSIH, como também foi feito por 

Xavier et al. (2015). 

Para cada estatística, foi classificado um ranking, onde 1 significa que foi o melhor 

resultado e 2 significa o pior resultado naquele parâmetro. Aquele método que obteve mais 

números “1” é consequentemente o melhor método, de acordo com a estatística aplicada. A 

Tabela 4 mostra os resultados das estatísticas aplicadas nos 2 métodos e o ranking de cada 

um. 

 

Tabela 4 - Estatísticas comparando e classificando os métodos de interpolação 

utilizados. 

Método CC # BIAS # RMSE # CRE # MAE # PC # CSI # CSIH # 

IDW 0,607 2 0,004 1 8,978 2 0,671 2 3,484 2 0,787 2 0,506 2 0,302 1 

ADW 0,626 1 0,009 2 8,659 1 0,625 1 3,479 1 0,774 1 0,498 1 0,309 2 
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 Percebe-se, portanto, que o método ADW desempenhou melhor que o método IDW. 

O método ADW, logo, foi o método de interpolação utilizado para gerar um mapa nacional 

de precipitação neste trabalho. Estes mapas interpolados estão gradeados exatamente 

conforme os dados do IMERG utilizados. 

 

4.2 Dados do IMERG 

 

A NASA disponibiliza gratuitamente os dados de todos produtos da missão GPM. 

Para este trabalho, optou-se por utilizar o produto IMERG, por contar com dados integrados 

de vários satélites, além de ser o produto mais utilizado. Optou-se ainda por trabalhar com o 

produto na rodada de processamento Final Run, por ser a rodada de processamento mais 

trabalhada, onde o IMERG conta também com dados de campo, e na sua versão mais recente, 

a versão V04. Denomina-se, de agora em diante, este produto apenas de IMERG para 

simplificar.  

Os dados IMERG são disponibilizados em formato eletrônico netCDF. Este formato 

empilha dados de mapas de diferentes registros no tempo, comprimindo-os em um único 

arquivo, mantendo os diferentes registros sob a mesma estrutura (variáveis como latitude e 

longitude, dimensões e outros atributos). Uma forma de acessar as informações de um 

arquivo netCDF é através da plataforma MATLAB, onde se pode programar manipulando-

os, podendo ainda deixá-los em iguais condições ao mapa interpolado e aplicar estatísticas 

comparando estes dois mapas de precipitação. 

Os arquivos IMERG disponibilizados em resolução temporal diária, referem-se ao 

período de 00:00 h às 23:59 h. Como utilizou-se como padrão o horário de 09:00 h, não foi 

possível utilizar estes dados diários. Para solucionar este problema, utilizou-se dados de 30 

minutos que foram agrupados entre 09:00 h às 08:59 h do dia seguinte. Esta composição foi 

realizada na plataforma MATLAB. O mesmo princípio foi realizado para compor dados 

IMERG mensais e anual. Para tudo isto, considerou-se a diferença de fuso horário para o 

Brasil. 

 

4.3 Comparação do IMERG com dados de campo 
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Com os dados da interpolação da precipitação observada e do IMERG em mesmo 

formato, pode-se desempenhar métricas estatística comparando-as. A comparação se dá de 

três formas: 

1- Comparação pixel-pixel.  

2- Comparação da média para todo território brasileiro.  

3- Comparação das médias das subáreas.  

 

4.3.1 Comparação pixel-pixel 

 

Para todos os pixels do IMERG que continham postos pluviométricos em sua 

abrangência, foram feitas comparações entre estes dois valores de precipitação. Neste passo, 

portanto, não foram utilizados dados estimados pela interpolação ADW e sim o real valor da 

precipitação observada nas estações pluviométricas. Para aqueles pixels que tiverem mais de 

uma estação, o valor do pixel dos dados observados é a média aritmética da precipitação das 

estações contidas no pixel. 

A análise é feita com apresentação de mapas informando os valores das métricas e 

sua variação espacial para cada escala de tempo: diária, mensal e anual. Estes mapas ajudam 

a visualizar em que regiões as métricas têm valores melhores ou piores e a partir disto, busca-

se explicações para estas diferenças. É feita ainda uma análise com diagramas do tipo 

Boxplot, onde se pode ver o comportamento de todo o universo de pixels em uma só escala. 

 

4.3.2 Comparação da média para todo o território brasileiro 

 

Conforme já citado, é feita uma interpolação dos dados das estações pluviométricas, 

a fim de obter-se uma média para todo país para cada dia, para cada mês e para o ano. É 

também calculada uma média dos pixels do IMERG para, por fim, comparar os dois 

resultados. As médias ignoram os valores nulos presentes nos mapas. A ocorrência de 

valores nulos “NaN” (do inglês Not a Number) ocorrem também no mapa IMERG, ainda 

que em número muito pequeno, quando comparado com o número de pixels com valores 

apresentados. 

 Os resultados são tabelados e posteriormente comparados com os resultados da 

comparação das médias das subáreas, ajudando a visualizar diferença de subáreas para o 

padrão nacional. Também apresenta-se gráficos de dispersão mostrando em um único 
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gráfico, o quanto os dados do satélite se aproximam dos dados observados em valores de 

precipitação. 

 

4.3.3 Comparação das médias das subáreas 

 

Semelhante à comparação anterior descrita anteriormente, mas apenas para cada 

subárea. Esta comparação visa identificar como o IMERG se comporta sob diferentes 

condições climáticas e geográficas do Brasil, para assim apontar características naturais em 

que os satélites encontram mais dificuldade em estimar a precipitação. Essa indicação é de 

suma importância para que as agências desenvolvedoras do produto reconheçam condições 

em que o produto precisa de aperfeiçoamento. 

Conforme a comparação descrita anteriormente, ela resulta em uma tabela resumindo 

seus resultados e facilitando a comparação dos resultados das 5 regiões e ainda comparando 

com o resultado da análise nacional. 

 
4.3.4 Métricas para comparação 

 

Para cada uma das três comparações (ponto-pixel, média em nível nacional e média 

das subáreas) aplicam-se métricas estatísticas, a fim de permitir uma avaliação justa de cada 

estimativa. As três comparações são feitas para cada dia, cada mês e também para todo o 

ano estudado. Os dados mensais e anuais do IMERG são obtidos pela agregação dos dados 

diários. O mesmo é feito com os dados dos pluviômetros. 

O critério utilizado para escolha das métricas se deu pelo tipo de análise. A pretensão 

do presente estudo é avaliar a o desempenho quanto a sua assertividade na detecção de um 

evento e ainda a similaridade com a série de dados observados em campo e a precisão da 

estimativa para cada pixel. As métricas são descritas a seguir, ressaltando a função de cada 

uma. 

A Tabela 5 mostra os valores para cada uma das quatro possíveis combinações dos 

eventos observados e previstos; onde a é o número de eventos previstos que correspondem 

aos eventos observados (sucessos), b é o número de eventos previstos que não correspondem 

com os eventos observados (alarmes falsos), c é o número de eventos não previstos que 

correspondem aos eventos observados (falhas) e d é o número de eventos não previstos que 

correspondem aos não observado (rejeições corretas). A soma de todos os eventos anteriores 

é conhecida como tamanho da amostra (n = a + b + c + d). 
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Tabela 5- Notação das variáveis apresentadas nas métricas estatísticas. 

 Observados 
Previstos Sim Não Total 

Sim a b a+b 
Não c d c+d 
Total a+c b+d a+b+c+d = n 

  

 Para este trabalho, foram escolhidas as seguintes métricas: 

• Bias: mede a relação entre o número de previsões de ocorrência e o número 

de ocorrências reais, ou seja, a relação entre a frequência de eventos previstos e a frequência 

de eventos observados. Ele é expresso conforme equação 2 na página 42. 

Uma previsão imparcial mostra um valor de Bias = 1, indicando que o evento foi 

previsto o mesmo número de vezes que foi observado. Um Bias maior do que 1 indica que 

o evento foi previsto mais vezes do que foi observado, o que se pode chamar de 

superestimativa. Da mesma forma, um Bias menor do que 1 indica que um evento foi 

previsto menos vezes do que foi observado, o que se pode chamar de subestimativa. O Bias 

não mede o quão bem a previsão corresponde com as observações, só mede as frequências 

relativas. 

• Probabilidade de Detecção (POD do inglês Probability of Detection): representa a 

proporção de ocorrências dos eventos que foram previstos corretamente, é calculado como:  

 (�* = $$ + ' 

Para previsões perfeitas o valor de POD é igual a 1 e para previsões erradas o POD é 

0. Este índice é sensível aos sucessos, mas ignora os alarmes falsos, portanto ele deve ser 

usado em conjunto com a taxa de alarme falso (FAR), que será apresentada a seguir.  

• Taxa de Alarme Falso (FAR, do inglês False Alarm Ratio): define a fração dos eventos 

que foram previstos, mas não ocorreram. O FAR tem uma orientação negativa tanto que 

(8) 
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pequenos valores para FAR são preferidos. O melhor FAR possível é 0 e o pior é 1. O FAR 

é calculado como:  

 

+�� = &$ + & 

Este índice é sensível aos alarmes falsos, mas ignora as falhas. 

• Índice de Sucesso Crítico (CSI, do inglês Critical Success Index): também chamado de 

Thread Score (TS, pontuação) mede a fração de eventos observados que foram corretamente 

previstos. Os valores do CSI estão no intervalo entre 0 e 1, sendo o CSI = 1 para previsões 

perfeitas. É definido na equação 6 na página 42.  

O CSI é sensível aos acertos, penaliza as falhas e os alarmes falsos.  

• Coeficiente de Correlação (CC): Descreve a concordância da estimativa do satélite com as 

observações de solo dos pluviômetros. O coeficiente de correlação é calculado conforme 

exposto na equação 1. 

• Erro Médio (ME): Descreve o erro da estimativa do satélite com as observações de solo 

dos pluviômetros. O erro médio é calculado da seguinte forma: 

�� = 1� ,(Sn − Gn)�
�!�

 

 

• Raíz do erro médio quadrático (RMSE): Também descreve o erro da estimativa do satélite 

comparado com as observações de solo dos pluviômetros. Difere do ME porque mede o 

quadrado do desvio entre os dados, sendo mais sensível a erros maiores e isto faz ela 

descrever melhor a acurácia dos satélites. O coeficiente de correlação é calculado conforme 

exposto na equação 3. 

 

Onde, Sn representa a estimativa do satélite, Gn a observação dos pluviômetros, 
̅ é a média 

das estimativas do IMERG, 1̅ é a média das observações dos pluviômetros �� é o desvio 

padrão das observações dos pluviômetros, �2 é o desvio padrão das estimativas do IMERG. 

 A aplicação de cada métrica para cada pixel (ou área) para cada dia (ou mês ou ano) 

é feita automaticamente por programação em SIG, por se tratar de um trabalho repetitivo e 

aplicado a uma grande quantidade de pixels (ou áreas) e dias (ou meses), que no modo 

manual, torna-se impraticável.  

 

(9) 

(10) 
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4.4 Considerações sobre a metodologia 

 

 Para determinar se houve ou não uma precipitação, adota-se como sendo 0,1 mm/h 

como o limiar de precipitação horária. Este número vem da resolução dos pluviômetros, 

onde valores abaixo de 0,1 mm/h são considerados sem chuva. Agregando-se para 24 horas, 

chega-se a 2,4 mm. Valores abaixo deste limiar serão impostos como zero para fazer mais 

sentido aos parâmetros POD, FAR e CSI, que testam o quão os satélites conseguem detectar 

eventos chuvosos. Na mesma lógica, utiliza-se 2,4 x D como sendo limiar de detecção de 

eventos chuvosos em um mês, sendo D o número de dias neste mês. Para a avaliação anual, 

não foi utilizada este limiar, por se tratar de uma série de um único dado (média anual da 

precipitação média espacial), já que se tem apenas 1 ano como período de estudo. Esta 

consideração segue o que foi sugerido por Tang et al. (2016), que objetivou desta maneira 

dar critérios para avaliação da capacidade de detecção de eventos chuvosos pelo IMERG. 

 Toda expressão de intensidade de precipitação neste estudo é o acúmulo de 

precipitação durante o período de tempo correspondente, por exemplo, para a precipitação 

diária ou mensal, a expressão de intensidade é o volume de precipitação durante as 24 h e o 

mês, respectivamente. Portanto, a unidade é “mm”, em vez de “mm / dia” ou “mm / mês”. 

 Conforme citado na sessão 2, o produto IMERG na sua rodada Final Run, que é 

utilizada neste trabalho, utiliza de dados de pluviômetros do GPCC em sua validação de 

solo. A partir de 2013, o GPCC fornece apenas o Monitoring Product que conta apenas com 

dados do GTS. Foi realizada uma consulta junto ao GPCC e à ANA, a fim de verificar se 

pluviômetros brasileiros estariam presentes no Monitoring Product. A ANA negou, por e-

mail na data de 06/09/2017, qualquer remessa de dados ao GTS. O GPCC afirmou, por e-

mail em 14/08/2017, já ter recebido arquivos da ANA, que foram utilizados para gerar outros 

produtos, o que não afeta a independência deste estudo, pois o Monitoring Product, ora 

utilizado, apenas utiliza dados do GTS.  
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5.0 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 Este capítulo está segmentado em 3 seções, uma para cada comparação realizada, 

conforme sessão 4.3.2. Em cada uma destas comparações, há outra divisão correspondente 

a cada escala temporal utilizada: diária, mensal e anual. 

 

5.1 Comparação Pixel x Pixel  

 

5.1.1 Avaliação em escala diária 

 

As distribuições espaciais das métricas para a comparação do IMERG com os dados 

das estações pluviométricas, em escala diária, são exibidas na Figura 9. A distribuição 

espacial do BIAS não foi exibida porque poucos pontos foram bastante discrepantes 

tornando a visualização da variação espacial desta métrica muito prejudicada. 

Observando a distribuição espacial do POD, FAR e CSI na Figura 9, percebe-se que a 

assertividade do IMERG foi maior no sudeste e centro-oeste do país. Os piores resultados 

encontram-se na região nordeste, que tiveram os resultados mais fracos para o CSI e o FAR, 

revelando que o IMERG apresentou alarmes falsos com mais frequência nesta região. Mais 

precisamente na costa leste nordestina, o POD teve seus piores resultados. O resultado da 

média (média espacial da média temporal) destas métricas foi de 0,6279, 0,3828 e 0,4563 

para o POD, FAR e CSI, respectivamente. 

 No quesito similaridade, mensurado pelo coeficiente de correlação (CC), observa-se 

forte correlação do IMERG (CC próximo a 0,70) com dados de campo na região nordeste, 

sudeste e sul do Brasil, onde a densidade dos pluviômetros é bem maior. Na região norte, 

foram percebidos os piores resultados, com correlação fraca, em geral próxima a 30%. O 

BIAS avaliado em números, dada a dificuldade de percebe-lo em mapas, também confirma 

a subestimativa na costa leste nordestina, uma superestimativa no semiárido e resultados 

aleatórios na região norte com alternância entre valores positivos e negativos.  
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Figura 9 – Distribuições espaciais das métricas comparando IMERG e pluviômetros 

na escala diária: (a) CC – Coeficiente de correlação, (b) ME – Erro médio, (c) RMSE – Erro 
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quadrático médio da raiz, (d) FAR – Taxa de alarme falso, (e) POD – Probabilidade de 

detecção, e (f) CSI – Índice de sucesso crítico. 

   

 Avaliando a precisão do IMERG, a métrica erro médio (ME), tendo como valor 

médio 0,047 mm, dá uma falsa impressão de uma boa precisão, quando na verdade os 

resultados são um pouco piores, pois existe a alternância de valores positivos e negativos, 

da ordem de 2 mm que, quando somados, anulam-se e resultam em um valor próximo a zero. 

O ME mostra resultados negativos na costa leste do nordeste, podendo-se afirmar que o 

IMERG subestima a precipitação nesta região. Já o RMSE, que não admite valores negativos 

pela natureza do seu cálculo, traz a região norte como aquela de pior precisão, com valores 

mais altos, por volta de 16 mm. Esta métrica revela ainda uma maior precisão na região 

nordeste, apesar da subestimativa detectada na costa leste, e também na porção norte da 

região sudeste.  

A  

Figura 10 mostra boxplots das métricas comparando o IMERG com dados de campo 

sobre pixels que contenham pelo menos um pluviômetro em sua abrangência. Os limites 

superiores e inferiores da caixa central são o primeiro e o terceiro quartil, respectivamente 

(25% e 75%), e o traço interno é a mediana. A cruz vermelha no centro representa a média 

dos pixels. Os pontos pretos fora dos limites (whiskers) são as observações discrepantes, ou 

seja, pixels com valores abaixo ou acima de 1,5 vezes a altura da caixa central. 

Na  
Figura 10, pode-se ver que para o POD, FAR e CSI, houve grande simetria em seus 

resultados, estando os limites superiores e inferiores das caixas centrais relativamente 

equidistantes da mediana e média. Percebe-se ainda que os limites da caixa central ficaram 

relativamente próximos da mediana, revelando que estas métricas estão concentradas em 

uma pequenas faixas de valores. Observa-se que, para estas três métricas, há valores 

discrepantes na zona indesejável (zero para POD e CSI e um para FAR), revelando que em 

alguns pixels o IMERG foi muito pouco assertivo na detecção de eventos chuvosos. 

 Para o CC, as mesmas observações descritas para o POD, FAR e CSI: simetria 

referente aos limites da caixa, concentração dos resultados do pixels e apresentação de 

valores discrepantes com correlação muito fraca (próximo de zero). A correlação média geral 

para o Brasil foi de 54,16%, como pode-se observar na Figura 10. 
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Para o ME e RMSE, chama a atenção um único pixel com valores extremamente 

discrepantes (-93,35 mm para ME e 93,35 mm para RMSE). Este pixel teve em seu registro 

um único dia de dados de campo observados, o dia 25/02/2016, quando a precipitação 

observada no pixel foi de 132,7 mm e o produto de satélite GPM-IMERG estimou uma 

precipitação de 39,35 mm para o mesmo dia. Isto explica um ME e RMSE iguais e tão 

elevados e discrepantes de todos os outros pixels. Excluindo este valor, observamos um ME 

com valores positivos e negativos em simetria, de baixa intensidade (até 10 mm), e a maioria 

dos resultados bem concentrados entre os limites da caixa central (entre -0,36 e 0,54 mm). 

Para este bloxplot, o RMSE revelou as mesmas informações que o ME, diferindo por não 

admitir valores negativos, trazendo toda discrepância para a parte de cima da caixa central e 

elevando a magnitude pela natureza do seu cálculo. 

 

   

   
 

Figura 10 – Boxplots das métricas POD, FAR e CSI (acima) e CC, ME e RMSE 

(abaixo) da comparação do IMERG com dados de campo em escala diária. 
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5.1.2 Avaliação em escala mensal 

 

A Figura 12, exibe a distribuição espacial para cada métrica estudada, comparando o 

produto de satélite GPM-IMERG com os dados de campo para todo o território brasileiro, 

considerando apenas os pixels que contenham ao menos um pluviômetro em sua área. A 

distribuição espacial do BIAS não foi exibida, pelo mesmo motivo citado anteriormente na 

análise em escala diária. 

Percebe-se que, de modo geral, o IMERG exibe resultados muito melhores nesta escala 

temporal, quando comparado com os resultados exibidos na escala diária. A assertividade 

do IMERG cresceu substancialmente, isto fica claro observando a distribuição do POD, FAR 

e do CSI. Avaliando o POD, observa-se valores muito próximos a 1, indicando um alto 

percentual de detecção das precipitações existentes. No nordeste, persistiu uma piora nos 

resultados ao longo de todo litoral ao leste. Avaliando-se o FAR, não verifica-se piora na 

costa nordestina quanto a falsos alarmes de precipitação. O CSI, seguindo a tendência do 

POD, revelou uma falha do produto para a costa nordestina devido a falhas na detecção do 

mesmo e não na apresentação de alarmes falsos.  

A métrica CC revelou uma similaridade muito forte entre o IMERG mensal e os dados 

de campo, embora alguns pixels, mais discrepantes, chegaram a exibir um coeficiente de 

correlação negativo. 

Investigando a precisão deste produto em escala mensal, observa-se através do ME 

valores de maior magnitude quando comparados aqueles da escala diária. Mas isto é natural, 

uma vez que o total precipitado em um mês é consideravelmente maior do que em um dia 

apenas. O ME confirma a falha do IMERG na costa nordestina, com valores na ordem de -

50 mm, sugerindo uma subestimativa da precipitação mensal nesta região. Uma alternância 

entre valores positivos e negativos também é observada, o que explica uma média de apenas 

4,75 mm para esta métrica (ver Figura 11). O RMSE, junto com o ME, ajudam a 

compreender que na região norte, o IMERG apresenta piores resultados de precisão, ora 

subestimando e ora superestimando. Uma precisão mais pobre também é notada na costa do 

Rio de Janeiro e na região norte do estado de São Paulo. 

Os boxplots exibidos na Figura 11 confirmam a melhora da estimativa da precipitação 

pelo IMERG em escala mensal, quando comparada com a escala diária. O POD e o CSI, 

evoluíram de 0,62 e 0,45 para 0,91 e 0,78. Já o FAR que é melhor quanto menor, melhorou 

substancialmente também, caindo de 0,38 para 0,14. O POD apresentou o valor 1 para 
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mediana, indicando que mais da metade dos seus pixels acertaram em 100% dos meses. Para 

estas 3 métricas, as discrepâncias foram drasticamente reduzidas, exibindo uma 

concentração mais forte no ponto desejável (1 para POD e CSI e 0 para o FAR). 

O coeficiente de correlação tornou-se muito mais forte, passando de 0,54 na escala 

diária para 0,86 na escala mensal. O CC mostrou ainda a caixa central muito encurtada, 

indicando forte concentração dos dados por volta de 0,9. Apenas 25% dos pixels observados 

ficaram abaixo de 0,83 (limite inferior da caixa central) e apenas 5% dos pixels tiveram valor 

abaixo de 0,54 na escala mensal, enquanto metade dos pixels tiveram resultados menores 

que este valor na escala diária. 

O Boxplot do ME revela que os valores das discrepâncias cresceram muito. 

Novamente, isto deve-se por conta do aumento da média da precipitação nesta escala de 

tempo. Ainda assim, observa-se uma forte concentração, com os quartis 1 e 3 próximos, 

encurtando a caixa central. O RMSE revelou o mesmo padrão do ME: forte concentração 

em valores pequenos, o que é desejável, mas com alguns pixels muito discrepantes. A 

aproximação destas métricas a zero para a maioria dos pixels indica uma boa precisão do 

IMERG em estimar a precipitação mensal. 
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Figura 11 – Boxplots das métricas POD – Probabilidade de detecção, FAR – Taxa de 

falso alarme e CSI –Índice de sucesso crítico (acima) e CC – Coeficiente de correlação, ME 

– Erro médio e RMSE – Erro quadrático médio da raiz - (abaixo) da comparação do IMERG 

com dados de campo em escala mensal. 
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Figura 12 – Distribuição espacial das métricas comparando o IMERG com dados de 

campo em escala mensal: (a) CC – Coeficiente de correlação, (b) ME – Erro médio, (c) 

RMSE – Erro quadrático médio da raiz, (d) FAR – Taxa de falso alarme, (e) POD – 

Probabilidade de detecção, e (f) CSI – Índice de sucesso crítico.  
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5.1.3 Avaliação em escala anual 

 

A avaliação da distribuição espacial anual foi feita por um processo mais simplificado. 

Como tem-se apenas um único ano para estudo, 2016, apenas avalia-se o total precipitado 

estimado pelo IMERG, observado pelos pluviômetros e a diferença destes dois dados, 

conforme ilustrado nas Figura 13 e Figura 14. 

O que se observa, a partir da diferença das distribuições espaciais na Figura 13, é que 

o IMERG, na escala anual, apresenta uma boa semelhança com os dados estimados pela 

interpolação em ADW das estações pluviométricas. Para as cinco regiões, o IMERG 

apresentou médias similares, com maiores índices pluviométricos no extremo noroeste do 

país e os menores índices na região nordeste e na porção norte da região sudeste. O produto 

de satélite tende a superestimar alguns pixeis espalhados pelas regiões norte, centro-oeste, 

sudeste e sul, enquanto que subestima a precipitação na costa leste nordestina e no norte da 

região nordeste. Pode-se observar ainda uma superestimativa do GPM para o extremo norte 

do país, onde O IMERG apresentou uma precipitação anual maior que 4.000 mm em 2016, 

quando observou-se aproximadamente 3.000 mm. 

Alguns pixels na região norte do país são incoerentes com a realidade e esta ocorrência 

deve ser apontada como falha nas medições dos pluviômetros, por não existir registros de 

médias de precipitação nesta região abaixo de 2.000 mm/ano. Este tipo de falha fica clara 

com esta comparação anual pixel a pixel. Em todo país observa-se pontos vermelhos na 

exibição da estimativa em ADW, acusando a existência de pontos com precipitação 

baixíssima em um meio de precipitações mais elevadas, destacando situações de falhas. 

Para melhorar a análise do somatório da precipitação em 2016, traçaram-se diagramas 

do tipo boxplot, exibidos na Figura 15. Com os bloxplots pode-se confirmar a tendência de 

superestimativa do IMERG na escala anual, para 2016, mesmo havendo subestimativa dos 

dados na costa nordestina. Pode-se, do mesmo modo, observar que o mesmo não captou as 

maiores discrepâncias observadas pelos pluviômetros, que são pixels com precipitação anual 

acima de 3.600 mm, o que não necessariamente indica que o IMERG tem dificuldades de 

captar fortes precipitações, porque este valor refere-se ao somatório do ano, quando o 

IMERG faz capturas a cada 30 minutos, mas como trata-se do somatório das mesmas, sugere 

que isto pode ocorrer. 
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Figura 13 – Distribuição espacial estimada pelo IMERG para todo o ano de 2016 

 
Figura 14 – Distribuição espacial estimada pela interpolação em ADW dos 

pluviômetros para todo o ano de 2016. 
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Figura 15 – Boxplots da precipitação na escala anual estimada pelo IMERG 

(esquerda), observada em campo (centro) e a diferença da primeira pela segunda (direita). 

 
5.2 Comparação das médias nacionais 

  

Foi realizada também uma comparação para toda média nacional, a fim de avaliar 

como o IMERG desempenha para grandes áreas nas mesmas resoluções temporais: diária, 

mensal e anual. As sessões a seguir retratam cada uma dessas resoluções para este tipo de 

comparação. Como exposto na metodologia, para este estudo, utilizou-se, para os dados de 

campo, da interpolação dos mesmo em ADW, afim de ter valores para todos os pixels, como 

é o caso do IMERG. 

  

5.2.1 Avaliação em escala diária 

 

Na escala diária, o IMERG, ao representar todo o país como um pixel médio, obteve 

resultados muito melhores que o IMERG na comparação pixel a pixel (ver página 51) para 

a mesma resolução temporal. Isto se observa na Tabela 6, onde se destaca uma forte 

correlação de 91%, quando na comparação pixel a pixel obteve-se 62%. 

A Tabela 6 exibe que para todas as métricas, a comparação nacional obteve 

resultados superiores. Isto pode ser explicado porque nesta avaliação, referimos ao IMERG 

como se fosse um pixel médio representando todo país, e isso traz a anulação dos pixeis em 

que o IMERG subestimava com aqueles em que o produto do satélite superestimava. Ainda 

assim, esta avaliação revela que o IMERG tem resultados de maior consistência quando 

utilizado para grandes áreas. 
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A Figura 16 exibe um diagrama de dispersão comparando este produto IMERG 

médio para todo Brasil com dados de campo nas mesmas condições. Nota-se que o IMERG 

apresenta uma tendência muito leve de subestimativa, porque a reta azul (linha de tendência) 

ficou levemente abaixo da reta vermelha (que pressupõe a equidade do IMERG com os dados 

de campo) como foi o caso da análise pixel a pixel diária, quando o ME e o BIAS tiveram 

resultados muito próximos a zero. Isto coincide com a média apresentada nos gráficos tipo 

boxplot para a escala diária na avaliação pixel-pixel. 

Os valores representados nos eixos horizontal e vertical do diagrama de dispersão 

representam aqueles dias em que o produto (IMERG e dados de campo, respectivamente) 

ficou abaixo do limiar de 2,4 mm/dia. 

 

Tabela 6 – Métricas comparando o IMERG médio para todo Brasil com dados 

interpolados (ADW) de estações pluviométricas. 

Métrica Valor 

POD 0,88 

FAR 0,05 

CSI 0,84 

CC 0,91 

BIAS -0,29% 

ME (mm) -0,03 

RMSE (mm) 1,24 
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Figura 16 – Gráfico de dispersão comparando os resultados do média espacial do 

IMERG para todo Brasil com dados da interpolação (ADW) das estações pluviométricas em 

escala diária. 

 

5.2.2 Avaliação em escala mensal 

 

 Para a escala mensal, exibe-se na Tabela 8 os dados de todos os meses do período de 

estudo. Estes valores foram obtidos agregando-se os dados diários para cada mês. Nesta 

tabela, fica clara uma forte correlação entre as duas séries de dados, os valores são muito 

próximos mês a mês. Esta afirmação baseia-se na Tabela 7, onde observa-se uma correlação 

fortíssima de 99,7% e ainda com ME e RMSE muito baixos, indicando boa precisão.  

A detecção do IMERG médio nacional foi perfeita na escala mensal. Isto é observado 

na Tabela 8, onde ambas as séries zeraram (ficaram abaixo do limiar mínimo) em conjunto 

apenas nos meses agosto, setembro e outubro, enquanto a precipitação foi detectada nos 

demais meses. 

A Figura 17 traz o gráfico de dispersão para esta comparação do IMERG com a 

interpolação em ADW das estações pluviométricas para todo país. Fica evidente a alta 

assertividade do IMERG ao observar-se que não houve valores nos eixos vertical e 

horizontal do gráfico de dispersão. A boa precisão e correlação confirma-se com o 

mantimento dos dados próximos a reta vermelha, que indica equidade dos dados. 

Novamente, percebe-se uma subestimativa muito leve do IMERG, como foi visto na 

avaliação nacional da escala diária. Não observou-se pontos nos eixos horizontal e vertical, 

indicando que não houveram alarmes falsos ou precipitações não detectadas pelo IMERG 

na escala mensal.  

 

Tabela 7 – Métricas da avaliação da média do IMERG para todo Brasil com dados 

de estações pluviométricas. 

Métrica   Valor  

 POD            1,00  

 FAR                 -    

 CSI            1,00  

 CC            0,997  

 BIAS  -        0,02  

 ME (mm) -        0,07  

 RMSE (mm)           1,20  
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Tabela 8 – Dados da comparação mensal da média do IMERG para todo Brasil com 

dados de campo. 

Mês 
Observados 
(Est. Pluv.) 

Simulados 
(IMERG) 

jan/16 240,37 242,17 

fev/16 167,78 157,14 

mar/16 211,25 210,46 

abr/16 143,94 142,92 

mai/16 118,26 101,78 

jun/16 82,42 78,70 

jul/16 - - 

ago/16 - - 

set/16 - - 

out/16 115,26 124,56 

nov/16 135,68 137,60 

dez/16 196,49 190,64 

 

 

 

Figura 17 - Gráfico de dispersão comparando os resultados do IMERG agregados 

espacialmente para todo Brasil com dados da interpolação (ADW) das estações 

pluviométricas em escala mensal. 
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5.2.3 Avaliação em escala anual 

 
Nesta avaliação, tem-se um produto mais agregado ainda. Agora o IMERG está 

muito agregado espacialmente, pois é a média de todo o território brasileiro e também muito 

agregado temporalmente, pois é o somatório de estimativas de 30 minutos para todo o ano 

de 2016. Esta avaliação pretende trazer informações de como este produto desempenha a 

estimativa da precipitação para grandes áreas e a um grande espaço de tempo. 

A Tabela 9 traz os valores da estimativa da precipitação através da interpolação (em 

ADW) do resultado das estações pluviométricas e o valor da estimativa do IMERG, em sua 

média para todo país, para todo o ano de 2016. Observa-se que o produto de satélite 

subestimou muito pouco a precipitação para 2016, seguindo as informações obtidas na escala 

diária e mensal. Quando a interpolação acusou uma precipitação nacional anual de 1.597,41 

mm, o IMERG estimou 1.554,24 mm, apenas 43,17 mm a menos, representando um erro 

relativo percentual de 2,70%.  

É importante ressaltar que a diferença da estimativa do total precipitado pelas 

estações pluviométricas nesta avaliação é diferente da soma da estimativa mensal. Isto ocorre 

porque, na avaliação mensal, os meses julho, agosto e setembro foram zerados por não terem 

superado o limiar mensal de 73,2 mm/mês, que determina se choveu ou não, conforme a 

metodologia adota (ver sessão 4.4). Para o caso da escala anual, estes valores são somados 

e compõem o resultado final, exibido na Tabela 9. Isto também explica a diferença no erro 

médio (ME) que era -2,12 mm/mês na escala mensal e passou para -43,17 mm/ano (ou -3,59 

mm/mês) na escala anual, quando não deveria apresentar alterações. 

Para esta comparação não foram calculadas as outras métricas porque não temos uma 

série de dados, trata-se apenas de 1 dado observado e 1 dado do IMERG. Pelo mesmo motivo 

não exibe-se gráfico de dispersão. 

 

Tabela 9 – Estimativa da precipitação das estações pluviométricas e do IMERG, em 

sua média para todo o Brasil, ao longo de todo o ano de 2016. 

Est. Pluv. 
(mm) 

IMERG (mm) 
Diferença 

(mm) 

1.597,41 1.554,24 43,17 
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5.3 Comparação das médias para as sub-áreas 

 

As métricas propostas neste estudo foram aplicadas nas cinco sub-áreas, destacadas na 

sessão 3.0 do presente trabalho. A avaliação de cada uma destas, segue conforme avaliação 

nacional (ver sessão 5.2), onde obteve-se uma média espacial dos pixels. Segue também o 

padrão da avaliação nacional e da avaliação pixel a pixel, quando se anula o valor da 

precipitação de dias em que o total precipitado foi menor que um limiar mínimo equivalente 

a 0,1mm/h, ou seja, 2,4 mm para a avaliação diária e 73,2 mm para a avaliação mensal, 

conforme detalhado na sessão 4.4. Também fez-se uso da interpolação em ADW 

preenchendo todos pixels das sub-áreas. 

 

5.3.1 Avaliação em escala diária 

 

Para todas as sub-áreas, pode-se avaliar a performance do IMERG pela Tabela 10. No 

critério assertividade, percebe-se, através das métricas POD, FAR e CSI, que o centro-oeste 

foi a região onde o IMERG teve um melhor desempenho, por obter o maior CSI (0,70) dentre 

as regiões, ainda com o maior POD (0,77) e menor FAR, empatado com a região sul (0,11). 

O diagrama tipo radar ilustrado pela Figura 18 ajuda a perceber que a região nordeste 

registrou a maior taxa de alarmes falsos (FAR = 0,30) e menor taxa de pixels onde o IMERG 

estimou chuva, e de fato não houve (POD = 0,61). Isto torna esta região como sendo aquela 

que o IMERG foi menos assertivo, seguido da região norte. A região sul obteve um bom 

resultado para O FAR (0,11) a região sudeste, teve o segundo melhor POD (0,74). 

Avaliando-se a similaridade das séries geradas pelo IMERG com as séries obtidas com 

os pluviômetros, com auxílio da Figura 19, pode-se elencar o centro-oeste como sendo 

novamente a região que o IMERG teve o melhor desempenho (CC=0,87), seguido das 

regiões sudeste e nordeste, respectivamente. A região norte teve o pior resultado para o CC, 

seguida da região sul. 

O teste de precisão, medido pelas métricas ME e RMSE é observado também na Figura 

20, onde se observa os piores resultados na região norte, com ME de 1,19 mm e RMSE de 

6,39 mm, seguido da região sul. Os melhores resultados foram observados na região nordeste 

e na região centro-oeste. Percebe-se ainda que a região sul teve um ME baixo apenas porque, 

certamente, houve muita anulação de valores positivos e negativos. Isto pode ser afirmado 

porque o RMSE da mesma série apresentou um valor expressivo para a mesma região. 
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Tabela 10 - Métricas comparando o IMERG médio para a região nordeste do Brasil 

com dados interpolados (ADW) de estações pluviométricas na escala diária. 

Métrica NO NE CO SE SU 

POD 0,66 0,61 0,77 0,74 0,71 

FAR 0,26 0,30 0,11 0,18 0,11 

CSI 0,54 0,49 0,70 0,63 0,65 

CC 0,71 0,84 0,87 0,86 0,82 

BIAS 0,14 0,08 0,07 0,07 0,04 

ME (mm) 1,19 0,22 0,34 0,47 0,34 

RMSE (mm) 6,39 2,54 2,76 3,93 5,33 

 
 

 

Figura 18 – Gráfico tipo radar para as métricas que avaliam a assertividade (POD, 

FAR e CSI) do IMERG para as sub-áreas do Brasil na escala diária. 

 

 
 

Figura 19 – Coeficiente de Correlação entre a série de precipitação média estimada 

pelo IMERG e a série observada com pluviômetros para as cinco sub-áreas estudadas. 
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Figura 20 – Resultado das métricas que avaliam a precisão (ME e RMSE) das 

estimativas do IMERG para escala diária para as cinco sub-áreas do estudo. 

 
 Comparando-se com as métricas da avalição nacional, observa-se pela Tabela 6 e 

pela Tabela 10, que a avaliação nacional tem resultados melhores para todas as métricas. Isto 

é esperado porque, com o aumento do número de pixels (da área), há mais agregação dos 

resultados do IMERG e dos pluviômetros e uma consequente diluição dos erros mais 

grosseiros. Por este motivo, as cinco sub-áreas foram escolhidas com as mesmas dimensões, 

assegurando que todas estejam em mesmas condições para uma comparação fidedigna. 

 A  

Figura 21 exibe os gráficos de dispersão para as comparações realizadas em cada uma das 

subáreas. Cada ponto no gráfico representa a média espacial de um dia. A baixa quantidade 

de pontos na região nordeste, deve-se pelo elevado número de dias em 2016 que não houve 
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métricas POD, FAR e CSI. 
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Figura 21, pode-se apontar uma dispersão menor para as regiões nordeste e sul. Esta 

observação não combina com o que foi avaliado de acordo com as métricas ME e RMSE. 

Isto deve-se porque, estas métricas baseiam-se na soma das diferenças, enquanto que a 

aproximação das retas do gráfico podem ocorrer mesmo que hajam grandes dispersões 

positivamente e negativamente, pois as mesmas se anulam, trazendo a reta para o centro.  

Fica evidente, ainda com esta figura, que a tendência de superestimativa do IMERG 

foi detectada nas cinco sub-áreas. Isto é percebido porque a reta azul ficou acima da reta 

vermelha, indicando que para a maioria dos pontos (ou pela somatória), o IMERG estimou 

totais precipitados por dia a mais do que foi observado pelos pluviômetros. Esta 

superestimativa é confirmada na Tabela 10, quando observamos que o ME, para todas as 

sub-áreas, apresentou valores positivos. Isto não concorda com o observado na avaliação 

nacional, onde o IMERG tinha uma leve tendência de subestimativa. Isto explica-se por que 

as cinco regiões, se somadas, não compõem todo território nacional, muito pelo contrário, 

trata-se apenas de uma área total menor que 5% do território brasileiro. 
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Figura 21 – Gráficos de dispersão das cinco sub-áreas comparando, na escala diária, a 

estimativa de precipitação média do IMERG com a média da precipitação realizada com 

estações pluviométricas em escala mensal. 
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5.3.2 Avaliação em escala mensal 

 

A Tabela 11 exibe as métricas para as comparações em cada uma das sub-áreas em 

escala mensal. Pelas métricas POD, FAR e CSI, observa-se que a capacidade do IMERG de 

detecção cresce com a redução da resolução temporal. Comparando com a avaliação diária 

(ver Tabela 10), observamos que todas as três métricas de detecção tiveram um crescimento 

muito substancial. O POD foi quase perfeito para as cinco regiões, falhando apenas 1 mês 

na região sul. O mesmo ocorreu com o FAR, onde o IMERG estimou uma precipitação de 

75 mm para o mês de junho/16, quando a precipitação observada pelas estações não atingiu 

o limite mínimo admitido nesta metodologia. Estes dados são mostrados na Tabela 12 que 

exibe todos os dados mensais para as cinco sub-áreas. A capacidade de detecção do IMERG 

é também ilustrada na Figura 22. 

A similaridade é retratada com um coeficiente de correlação muito forte, pois é de 1 

para todas as regiões, com exceção da região sul, que é de 0,82. Este valor extremamente 

alto deve-se, porque, como a metodologia utilizada anula os valores abaixo de um limite de 

73,2 mm/mês, a série varia entre valores altos e zeros e isso estimula muito o CC, 

positivamente. Esta métrica também pode ser visualizada através da Figura 22. 

Observa-se, para a escala mensal, na Figura 24, que houve regiões onde o IMERG 

apresentou subestimativa, o que não foi observado na avaliação diária. Isto é observado na 

Tabela 11, com a métrica ME negativa para as regiões sudeste e sul. Esta diferença ocorre 

porque, vários dias de superestimativa foram anulados, quando o somatório mensal não 

atingiu o limiar de 73,2 mm/mês. Isto dá, para esta avaliação, uma pista de que o IMERG 

superestima a precipitação em períodos secos enquanto subestima a precipitação em regiões 

de latitudes maiores (regiões sul e sudeste). 

 

Tabela 11 – Métricas comparando o IMERG médio para a as cinco regiões do Brasil 

com dados interpolados (ADW) de estações pluviométricas na escala mensal. 

Métrica   N   NE   CO   SE   S  

 POD             1,00             1,00             1,00             1,00             0,90  

 FAR                  -                   -                   -                   -              0,10  

 CSI             1,00             1,00             1,00             1,00             0,82  

 CC            0,97             1,00             1,00             0,99             0,83  

 BIAS             0,95             0,12             0,23  -          0,18  -          0,40  

 ME (mm)           17,51             0,40             2,29  -          2,27  -          6,19  

 RMSE (mm)          36,37             1,75           10,73           10,72           41,29  
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Tabela 12 – Resultado médio estimado pelo IMERG médio e observados pelas 

estações pluviométricas na escala mensal para as cinco regiões. 

 

 

  

Figura 22 – Gráfico tipo radar exibindo as métricas POD, FAR e CSI para as cinco 

regiões na escala mensal. 

 

 
Figura 23 - Coeficiente de Correlação entre a série de precipitação média estimada 

pelo IMERG e a série observada com pluviômetros para as cinco sub-áreas estudadas na 

escala mensal. 
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Figura 24 – Resultado das métricas que avaliam a precisão (ME e RMSE) das 

estimativas do IMERG para precisão mensal para as cinco sub-áreas do estudo. 
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Figura 25 – Gráficos de dispersão das cinco sub-áreas comparando na escala mensal 

a estimativa de precipitação média do IMERG com a média da precipitação realizada com 

estações pluviométricas. 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

0 50 100 150 200

G
P

M
-I

M
ER

G
 (

m
m

/m
ês

)

Estações Pluv. (mm/mês)

Nordeste

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

G
P

M
-I

M
ER

G
 (

m
m

/m
ês

)

Estações Pluv. (mm/mês)

Norte

0

50

100

150

200

250

300

0 50 100 150 200 250 300

G
P

M
-I

M
ER

G
 (

m
m

/m
ês

)

Estações Pluv. (mm/mês)

Centro-Oeste

0

50

100

150

200

250

0 50 100 150 200 250

G
P

M
-I

M
ER

G
 (

m
m

/m
ês

)

Estações Pluv. (mm/mês)

Sudeste

0

50

100

150

200

250

0 50 100 150 200 250

G
P

M
-I

M
ER

G
 (

m
m

/m
ês

)

Estações Pluv. (mm/mês)

Sul



 75

  

Os gráficos de dispersão traçados na Figura 25, confirmam a subestimativa observada 

apenas para as regiões sul e sudeste. Não pode-se fazer afirmações quanto a tendência de 

superestimativa ou subestimativa por parte do IMERG referente ao volume precipitado no 

mês, já que os gráficos mostram o IMERG ora subestimando e ora superestimando tanto 

para meses com precipitações mais leve quanto para aqueles meses mais chuvosos nas cinco 

regiões.  

 Com estes gráficos, podem-se tecer comentários mais embasados quanto à precisão 

do IMERG, pois coincide com o que as métricas ME e RMSE expõem na Figura 24, quando 

observa-se que estas métricas apresentaram-se piores nas regiões norte e sul. Nos gráficos 

de dispersão, isto se confirma, apresentando pontos (meses) mais distantes da reta vermelha 

(igualdade do IMERG com dados observados).  

Percebe-se também a região nordeste com menor diferença entre estimado e 

observado. Uma vez que no gráfico, tem-se apenas 2 meses não-nulos, e os mesmos estão 

muito próximos da reta vermelha. Esta região ainda apresentou resultados ideais para 

detecção (POD, FAR e CSI) e similaridade (CC = 1). As regiões centro-oeste e sudeste 

também apresentaram bons resultados na escala mensal. Ambas tiveram os melhores 

resultados possíveis para POD, FAR, CSI e CC, além de um erro médio (ME) e RMSE 

baixos. 

 
5.3.3 Avaliação em escala anual 

 

A Tabela 13 apresenta o total precipitado para o ano de 2016 estimado pelo IMERG e 

observado por estações pluviométricas. Pode-se observar que a região norte seguiu a 

tendência das demais escalas, sendo aquela com piores resultados na maioria das métricas. 

Agora, ela apresenta uma maior diferença entre as estimativas, colocando 210 mm de 

superestimativa do produto de satélite frente as estações no solo. Também foi confirmada a 

subestimativa nas regiões sul e sudeste. No entanto, para estes dois casos, a aproximação foi 

muito boa, de apenas 0,8% para a região sudeste e 4,8% para a região sul.  

A maior aproximação foi observada para a região centro-oeste. Confirmando também 

as análises apresentadas em outras escalas que apontam a região centro-oeste como aquela 

de maior aproximação do IMERG com os dados de campo. Na análise anual, percebe-se 

apenas uma diferença de 28 mm, que representa apenas 2,6% do total precipitando neste 
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quadrante. E o nordeste foi o local onde o IMERG mais errou em termos relativos, para a 

escala anual, com 12,9% de superestimativa (70 mm/ano). 

 
Tabela 13 – Total precipitado em cada sub-área do Brasil para o ano de 2016 de 

acordo com o IMERG e com estações pluviométricas. 

Região 
Est. Pluv. 

(mm) 
IMERG 
(mm) 

Diferença  
(mm) 

Diferença 
(%) 

N     1.910,17      2.120,41       210,24            9,9  

NE         470,91          540,72          69,82            12,9  

CO     1.066,81      1.094,90          28,09            2,6  

SE     1.354,51      1.343,51  -      11,00  -        0,8  

S     1.665,41      1.589,50  -      75,92  -        4,8  
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6.0 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

 A precipitação é a variável mais importante em vários estudos sobre nossa natureza. 

Este estudo teve como propósito avaliar um produto de satélite que estima a precipitação, o 

IMERG, lançado há pouco tempo e ainda pouco estudado no Brasil. O produto é fruto da 

missão GPM, das agências espaciais NASA e JAXA, considerado por essas agências como 

o sucessor da missão TRMM. O estudo foi realizado em todo território brasileiro, 

comparando-se cada pixel do IMERG com uma malha coincidente feita por dados de 

pluviômetros interpolados com método ADW. Comparou-se pixel a pixel, a média dos pixels 

em todo país e ainda a média dos pixels de cinco sub-áreas contidas nas cinco regiões do 

país. Todas as três comparações foram realizadas nas escalas diária, mensal e anual para o 

ano de 2016. 

 Na comparação pixel-pixel na escala diária, observou-se que todas as métricas 

estudadas (POD, FAR, CSI, CC, BIAS, ME e RMSE), tiveram resultados concentrados 

(próximos ao seu valor médio) e simétricos, mesmo com a existência de pixels com dados 

discrepantes. A distribuição espacial mostrou que houve falhas de detecção do IMERG na 

costa leste da região nordeste, isto causou também uma subestimativa do produto de satélite 

na mesma área. A média da correlação dos pixels foi de 0,54, o que é consistente para uma 

escala temporal mais fina. A detecção, medida pelas métricas POD, FAR e CSI tiveram 

resultados de 0,62, 0,38 e 0,45, respectivamente. 

 Todas as métricas tiveram seus resultados substancialmente melhorados, quando a 

avaliação foi feita na escala mensal. A detecção cresceu muito, elevando o POD e o CSI para  

0,91 e 0,78 e o FAR baixou para 0,14. A correlação ficou muito forte nesta escala, passando 

de 0,54 na escala diária para 0,91. A precisão apresentou valores maiores, mas isto é natural, 

uma vez que a precipitação mensal média possui valores maiores que na escala diária.  

 Na escala anual, verificou-se uma tendência de superestimativa do IMERG. Esta 

superestimativa foi mais observada na região norte e centro-oeste do Brasil, ainda que 

houvesse a subestimativa no litoral nordestino. Em valores, a precipitação anual média foi 

de 1.407 mm pelo IMERG e de 1.218 mm pelas estações pluviométricas. Observou-se 

também que o IMERG não captou nenhuma discrepância acima de 3.600 mm/ano para o ano 

de 2016. 

 A comparação das médias nacionais trouxe, em geral, melhores resultados, para as 

métricas. Isto ocorre porque, com a agregação de pixels, ocorre a anulação de valores 

positivos e negativos e mostra que o IMERG tende a mostrar uma melhor estimativa em 
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áreas maiores. O POD, o FAR e o CSI evoluíram para 0,88, 0,05 e 0,84 quando agrega-se 

todo território brasileiro. O ME e RMSE também reduziram para 0,03 mm e 1,24 mm, 

indicando melhora na precisão.  

 Quando esta avaliação foi feita na escala mensal, observou-se, novamente, uma 

melhora substancial para cada uma das métricas. O CC que era 0,91 passou para 0,99. A 

detecção do IMERG foi perfeita, para todos os dias do ano ele indicou corretamente quando 

houve e quando não houve precipitação acima do limiar mínimo no mês, resultando em um 

POD e CSI de 1,00 e um FAR de 0,00. O ME e RMSE mostraram também boa precisão: 

0,07 mm e 1,20 mm. 

 Na escala anual, o IMERG estimou uma precipitação média para o Brasil em 2016 

de 1.554,24 mm, quando a interpolação acusou uma precipitação nacional anual de 1.597,41 

mm. Portanto, o IMERG estimou apenas 43,17 mm a menos, representando um erro 

percentual de 2,70%. Isto difere da avaliação pixel-pixel, por conta da metodologia adotada, 

que em um caso utiliza penas pixels com pluviômetros e na comparação nacional, utiliza 

interpolação para todo país.  

 Por fim, a avaliação das sub-áreas revelou, para a escala temporal diária, que o 

IMERG teve uma performance melhor nas regiões centro-oeste e sudeste, de modo geral, 

enfatizada no quesito detecção e similaridade, enquanto o nordeste foi a região com menor 

erro médio e RMSE. A maior falha observada foi na região norte, seguindo o que foi 

observado na avaliação pixel-pixel. Observou-se ainda uma superestimativa para todas as 

cinco sub-áreas na ordem de 0,5 mm/dia. 

 A escala mensal da mesma avaliação, mostrou que o IMERG foi quase perfeito no 

aspecto detecção, falhando apenas em 1 mês para a região sul no POD e 1 mês pra o FAR 

na mesma região. A correlação também ficou acima de 0,97 para todas as regiões, com 

exceção da região sul (0,83). A superestimativa não foi observada apenas nas regiões sul e 

sudeste, quebrando o padrão observado na escala diária. 

 A escala anual manteve a superestimativa do IMERG, com exceção do sul e sudeste 

e mostrou uma aproximação muito forte entre a estimativa dos satélites com a realidade 

observada em campo. Em termos absolutos, a maior diferença foi registrada na região norte, 

com 210 mm. Já em percentual, o nordeste se destacou com 12,8% de diferença. Sudeste e 

centro-oeste foram as regiões em que o IMERG apresentou mais aproximação com os dados 

de campo. 

 De modo geral, este estudo pode servir de suporte para vários outros estudos que 

utilizem o IMERG no Brasil, fornecendo várias comparações com dados de campo. Observa-
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se o IMERG como um produto de boa estimativa da precipitação. Este produto de satélite 

apresenta falhas consideráveis quando utilizado na escala diária, mas aproxima-se 

substancialmente dos dados de campo, quando utilizado na escala mensal. 

 É recomendado um estudo que, através de outras variáveis como altitude, 

temperatura do ar, declividade, latitude, tipo de precipitação, procure explicar a razão dos 

resultados ora registrados. Recomenda-se também, que este produto seja avaliado em sua 

escala horária, uma vez que este produto hoje é disponível em várias regiões do país através 

de pluviômetros automáticos. 
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