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RESUMO – O objetivo deste estudo foi avaliar dois produtos de estimativas de precipitação pluvial 

do satélite GPM (Global Precipitation Measurement) e o TRMM (Tropical Rainfall Measuring 

Mission) por meio da comparação com os dados observados in situ na bacia da lagoa Mirim/RS (lado 

brasileiro), na escala diária.  Para tanto, estas séries foram comparadas aos valores pluviométricos 

históricos dessas variáveis, obtidos pela Agência Nacional de Águas (ANA) e pelo Instituto Nacional 

de Meteorologia (INMET). A comparação qualitativa entre os valores de precipitação estimados dos 

produtos TMPA/3B42V7, GPM 3IMERGDF v5 e os das estações em terra foram realizadas por meio 

índices de desempenho (skill scores) e quantitativo através do coeficiente de correlação (r) e erro 

médio (EM). Os resultados mostraram que os dois produtos avaliados fornecem um viés 

superestimado de precipitação, demostrando que o nível de confiabilidade, na escala diária, na bacia 

hidrográfica estudada, são muito baixos. Além disso, os dados de chuva diária estimados pelo produto 

GPM 3IMERGDF v5 apresentou um desempenho inferior ao TMPA/3B42V7.   

 Palavras-Chave – TMPA/3B42V7, GPM 3IMERGDF v5,  sensoriamento remoto, bacia 

hidrográfica  

 
 

ABSTRACT– The objective of this study was to evaluate two rainfall estimation products of the 

Global Precipitation Measurement (GPM) satellite and the Tropical Rainfall Measuring Mission 

(TRMM) satellite through a comparison with the data observed in situ in the Mirim / RS lagoon basin 

(Brazilian side ) on the daily scale. To do so, these series were compared to the historical pluviometric 

values of these variables, obtained by the National Water Agency (ANA) and the National 

Meteorological Institute (INMET). The qualitative comparison between the estimated precipitation 

values of the TMPA/3B42V7, GPM 3IMERGDF v5 and ground station stations was performed 

through skill scores and quantitative through correlation coefficient (r) and mean error (MS ). The 

results showed that the two evaluated products provide an overestimated bias of precipitation, 

demonstrating that the level of reliability, in the daily scale, in the basin studied, are very low. In 

addition, the daily rainfall data estimated by the product GPM 3IMERGDF v5 presented a 

performance inferior to TMPA/3B42V7.  
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1. INTRODUÇÃO 

A análise nos padrões espaço-tempo das precipitações pluviais é fundamental visto que permite 

fazer previsões, reduzir danos e ainda contribuem para o desenvolvimento socioeconômico adequado 

e sustentável (Hou et al., 2014). Para o entendimento dos padrões das precipitações é necessária uma 

densa rede de estações de observações, no entanto, dados confiáveis são relativamente escassos e mal 

distribuídas, especialmente em regiões oceânicas, remotas ou em desenvolvimento (Chen e Li, 2016). 

Considerando esta realidade, o sensoriamento remoto torna-se uma ferramenta importante na 

obtenção de dados de precipitação (Huffman et al., 2007). Dentre os dados de precipitações remotos 

disponíveis e amplamente utilizados, estão os dos produtos de Análise de Precipitação Multi-Satélite 

(TMPA) do Tropical Rainfall Measuring Mission (TRMM), projeto este de parceria entre a NASA 

(National Aeronautics and Space Administration) e a JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency), 

lançado em 1998, cujo o objetivo específico foi estudar e monitorar a precipitação em áreas tropicais. 

Entre os produtos do TMPA, o 3B42 tem sido amplamente estudado nas últimas duas décadas 

(Sahoo et al., 2015; Barnes et al., 2015; Meng et al., 2014). No Rio Grande do Sul destacam-se: Conti 

(2002), Bernardi (2016) e Fensterseifer et al. (2016), alguns autores relataram as características de 

erro e incerteza do produto, visto que são medidas indiretas, por outro lado, em geral, denota-se um 

ganho de informações que essas estimativas trazem, principalmente onde não há registros 

pluviométricos e/ou pluviográficos.  

Até o momento, o algoritmo TMPA passou por três grandes melhorias, com os produtos V5, V6 e 

V7 lançados em 2005, 2009 e 2012, respectivamente. O TRMM foi desativado em 2015, porém seus 

produtos continuam atualizados e disponibilizados paralelamente com sua sucessora, a missão Global 

Precipitation Measurement Integrated Multisatellite Retrievals (GPM-IMERG).  

A missão GPM-IMERG, lançada em 2014, é uma rede internacional de satélites que transporta um 

radar de precipitação de dupla frequência e um imageador multicanal GPM Microwave Imager 

possibilitando uma nova geração de produtos globais de estimativas de chuva e neve. Comparando-o 

com os produtos TMPA, há uma melhora nas resoluções espacial e temporal das estimativas de 0,25° 

para 0,1° e de 3 horas para 0,5 horas, respectivamente (Huffman et al., 2014). 

Estudos com o uso das estimativas de precipitação a partir dos produtos do GPM-IMERG estão 

em fase inicial de desenvolvimento, devido seu curto período de estimativas (Chen e Li, 2016); Liu 

(2015) apontam que comparações preliminares entre os produtos de precipitação GPM e TRMM e 

observações in situ são importantes, para o desenvolvimento de possíveis melhorias nos produtos.  

Diante disso, os objetivos deste estudo foi avaliar a quanti-qualitativamente os dados de 

precipitação oriundas dos produtos TMPA/3B42V7 e GPM 3IMERGDF v5 por meio da comparação 

das observações in situ na área da bacia da lagoa Mirim, rio Grande do Sul, em território brasileiro.  
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2. METODOLOGIA 

A área de estudo abrange a bacia da lagoa Mirim (lado brasileiro), localizado no extremo sul 

do Rio Grande do Sul, sua extensão territorial ocupa uma área de aproximadamente de 62.350 km2, 

dos quais 47% em território brasileiro e 53% em território uruguaio. 

Utilizou-se 19 séries de precipitações observadas, 18 ANA e 1 INMET (localizado em 

Pelotas/RS), Tabela 1, e comparou-se às séries de precipitações estimadas nos respectivos pixels 

sobrepostos a estas. O período selecionado para tal comparação entre as estações (virtuais e reais) foi 

determinado pela menor série disponível, ou seja, o período da série do produto GPM 3IMERGDF 

v5 (março de 2014 a dezembro de 2017). Os dados foram obtidos gratuitamente por meio do banco 

de dados Hidroweb - ANA (hidroweb.ana.gov.br/), BDMEP-INMET 

(www.inmet.gov.br/projetos/rede/pesquisa/) e NASA (https://giovanni.gsfc.nasa.gov/giovanni/). 

Tabela 1 -  Localização das estações meteorológicas reais na área da bacia da lagoa Mirim/RS  

Nº Código estação Nome Estação P (mm)  Alt. (m) Long. Lat. 

1 3253003 Granja Osório 1202 7 -53.12 -32.95 

2 3252025 Curral Alto 1167 13 -52.77 -32.94 

3 3252008 Granja Santa Maria 1199 7 -52.54 -32.54 

4 3252006 Granja Cerrito 1406 12 -52.54 -32.35 

5 3253001 Arroio Grande 1293 20 -53.09 -32.24 

6 3253004 Herval 1573 297 -53.40 -32.03 

7 3252005 Granja Cel. P. Osório 1310 24 -52.65 -32.01 

8 3154007 Aceguá 1411 267 -54.16 -31.87 

9 3153022 Cerro Chato 1332 107 -53.27 -31.87 

10 3152013 Pedro Osório 1374 53 -52.81 -31.88 

11 3153030 Madrugada 1442 161 -53.86 -31.79 

12 3153007 Pedras Altas 1315 368 -53.59 -31.73 

13 3153004 Ferraria 1576 194 -53.05 -31.74 

14 83985 Pelotas* 1327 2 -52.41 -31.78 

15 3152005 Vila Freire 1418 180 -52.77 -31.67 

16 3153008 Pinheiro Machado 1441 437 -53.38 -31.58 

17 3152016 Ponte Cordeiro de Farias 1453 44 -52.46 -31.57 

18 3153021 Estação Exp. Piratini 1406 301 -53.11 -31.43 

19 3152003 Canguçu 1710 383 -52.67 -31.4 

       
*Estação sob gestão INMET 

P(mm) – Média de precipitação anual. 

 

Para tais comparações foi utilizado a metodologia pixel a ponto, onde foi identificado o centro 

do pixel mais próximo ao ponto geográfico da estação pluviométrica, considerando assim, que o valor 

de precipitação oriunda do satélite refere-se à área do pixel (estação virtual). 

O conjunto de dados TRMM utilizado neste estudo foi processado a partir de uma precipitação 

acumulada diária com resolução espacial de 0,25º x 0,25º que é gerada a partir do produto em tempo 

real de 3h (TMPA/3B42V7). O conjunto de dados IMERG utilizado foi o produto Final Run com 

resolução espacial de  0,1º x 0,1º grau (GPM 3IMERGDF v5) da Global Precipitation Mission (GPM), 
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que é derivado do produto de dados de meia hora (GPM 3IMERGHH). O resultado derivado 

representa a estimativa final da precipitação diária acumulada em milímetros. 

Posteriormente, a área da bacia foi dividida em grid de 0,25º x 0,25º e em grid de 0,1º x 0,1º, 

conforme a resolução espacial dos produtos de estimativa de precipitação supracitados. Na Figura 1 

encontram-se a distribuição espacial das estações pluviométricas (estações reais) e pixels (estações 

virtuais) na área da bacia hidrográfica.  A confecção cartográfica foi realizada no software QGIS, 

versão 3.6, o sistema de referência de coordenadas utilizado foi o Universal Transversa de 

Mercator/UTM, e a base de referência SIRGAS 2000. 

 

Figura 1 - Localização da bacia da Lagoa Mirim/RS, estações pluviométricas reais e (A) estações virtuais 

TMPA/3B42V7, (A) estações virtuais GPM 3IMERGDF v5, no estado Rio Grande do Sul, Brasil 

Os dados de precipitações estimadas oriundas de ambas estações virtuais foram obtidos a partir 

de downloads em formatos TXT através de arquivos Comma-Separated Values (*.csv). Neste 

formato, a chuva estimada corresponde à chuva média num determinado pixel, ou seja, são médias 

das precipitações ocorridas em cada pixel, portanto cada arquivo corresponde a um centróide do grid. 

A avaliação dos produtos dos satélites foi realizada em duas categorias. i) qualitativa, utilizado 

para descrever a capacidade dos produtos de satélite nos indicadores de detecção de chuva, como o 

percentual de detecção de eventos (PC), percentual de acertos (H), falso alertas (F e FAR) e índice de 

sucesso crítico (CSI); ii) quantitativa, descrevendo a relação de estimativas de satélite e observações 

por indicadores estatísticos tais como o viés relativo (BIAS), coeficiente de correlação de Pearson (r) 

e Erro Médio (EM) (Tang et al., 2016.; Prakash et al., 2016). 
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A avaliação qualitativa dos produtos de precipitação foi avaliada através de índices de 

desempenho (skill scores) conforme descrito em (Wilks, 2006 e Kuligowski, 2002). Comparando as 

séries de dados observadas diárias (estação real – ANA/INMET) e estimadas (estação virtual), essa 

comparação se deu através de uma das quatro situações para o mesmo evento: (a) Acertos de chuva, 

quando ambas estações, real e virtual detectam “Sim”; (b) Falso alarme, quando a estação real detecta 

“Não” e a estação virtual detecta “Sim”; (c) Evento (de chuva) não detectado, quando a estação real 

detecta “Sim” e a estação virtual detecta “Não” e (d) Acerto em dia seco, quando ambas estações, 

real e virtual for “Não”. Após foram realizados os somatórios de a, b, c e d possibilitando então o 

cálculo dos índices Tabela 2. 

Tabela 2 - Índices de desempenho utilizados para comparar as séries de precipitações pluviais diárias 

oriundas das estações reais (ANA/INMET) às estações virtuais TMPA/3B42V7 e GPM 3IMERGDF v5 

Índice Formulação Significado Valor Referência 

PC – Percentual de 

detecção de eventos 

 

PC = 
a + d

n
 

onde n = a+b+c+d 

Percentual de acertos geral, 

sem distinção entre acertos da 

ocorrência do evento. 
Varia de 0 a 1; Quanto maior o 

valor, melhor a estimativa H – Percentual de 

acertos 

 
H = 

a + c

n
 

Divisão entre a quantidade de 

acertos em eventos de chuva e 

o número de observações de 

eventos 

FAR - Falsos 

alertas (para 

estimativas “sim”) 

 

FAR = 
b

a + b
 

Computa os eventos estimados 

nas estações virtuais e não 

observado nas estações reais 
Varia de 0 a 1; quanto menor o 

valor, melhor a estimativa. F - Falsos alertas 

(para observadas 

“não”) 

 

F = 
b

b + d
 

Difere do FAR por considerar 

apenas as não ocorrências e 

não estimativas (também com 

orientação negativa). 

CSI - Índice de 

sucesso crítico 

 

CSI = 
a

a + b + c
 

Razão entre as previsões 

corretas e o número de vezes 

que os eventos foram previstos 

e/ou observados 

Varia de 0 a 1; Quanto maior o 

valor, melhor a estimativa 

B (BIAS) – Taxa 

de tendência 

 
B = 

a + b

a + c
 

comparação entre a média 

estimada e observada pela 

divisão do número de “sim” 

estimado pela quantidade de 

“sim” observado 

Assume qualquer valor >0; 

Quanto mais próximo de 1 

melhor a estimativa; se > 1 

indica superestimava da 

ocorrência do evento; se < 1 

indica subestimativa 

Com o objetivo de obter uma menor incerteza, foram empregados: o coeficiente de correlação 

de Pearson (r) e o Erro Médio (EM) nas séries diárias Eq. 1; Eq. 2;   

r = 
∑ (PREAL-P̅REAL) ∑ (PVIRTUAL- P̅VIRTUAL)n

i=1
n
i=1

√∑ (PREAL-P̅REAL)2n
i=1 ∑ (PVIRTUAL- P̅VIRTUAL)2n

i=1

 
(1) 

Cabe ressaltar que o coeficiente de correlação de Pearson (r), Eq. 1, mede o grau da correlação 

e a direção dessa correlação, assumindo valores entre -1 e 1. 
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EM =  
1

n
∑ (PREAL − PVIRTUAL)n

i=1    (2) 

O Erro Médio (EM) Eq. 2. indica o quanto o modelo está sendo subestimado (valor negativo) 

ou superestimado (valor  positivo).  O ideal é valor de EM tendendo a zero. 

Em que para as equações 1 e 2, 

PREAL – Precipitação observada na estação real no momento 

P̅REAL – Precipitação média da série observada na estação real 

PVIRTUAL – Precipitação estimada na estação virtual no momento 

P̅VIRTUAL – Precipitação média da série estimada na estação virtual 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na Tabela 3 são apresentados os resultados das análises estatísticas da comparação entre as 

séries de precipitações diárias oriundas das estações reais e virtuais (TMPA/3B42V7 e GPM 

3IMERGDF v5), podendo ser observados os valores dos índices de percentual de detecção de eventos 

(PC), percentual de acertos (H), Falsos alertas (para estimativas “sim”) (FAR), falsos alertas (para 

observadas “não”), índice de sucesso crítico (CSI) e taxa de tendência (B – BIAS).   

Tabela 3 – Índices de desempenho PC, H, FAR, F, CSI e B  referente às comparações entre os dados de 

precipitações diárias, oriundas das estações pluviométricas reais e as estações virtuais TMPA/3B42V7 e 

GPM 3IMERGDF v5, na área da bacia da Lagoa Mirim/RS 

Estação Real TMPA/3B42V7 GPM 3IMERGDF v5 

Nº Nome PC H FAR F CSI B PC H FAR F CSI B 

1 Granja Osório 0,72 0,57 0,74 0,26 0,22 2,17 0,68 0,42 0,80 0,27 0,16 2,11 

2 Curral Alto 0,61 0,53 0,76 0,38 0,20 2,19 0,70 0,49 0,69 0,26 0,23 1,61 

3 Granja Santa Maria 0,63 0,71 0,66 0,39 0,30 2,06 0,71 0,51 0,60 0,22 0,29 1,28 

4 Granja Cerrito 0,77 0,74 0,57 0,22 0,38 1,69 0,66 0,43 0,74 0,27 0,20 1,64 

5 Arroio Grande 0,71 0,35 0,63 0,19 0,22 0,95 0,65 0,43 0,68 0,27 0,22 1,32 

6 Herval 0,85 0,64 0,25 0,07 0,52 0,85 0,63 0,39 0,66 0,26 0,22 1,13 

7 Granja Cel. Pedro Osório 0,85 0,64 0,22 0,07 0,54 0,82 0,74 0,61 0,49 0,21 0,39 1,20 

8 Aceguá 0,85 0,70 0,39 0,11 0,49 1,15 0,71 0,49 0,67 0,24 0,25 1,47 

9 Cerro Chato 0,86 0,66 0,20 0,06 0,57 0,83 0,68 0,46 0,57 0,24 0,28 1,07 

10 Pedro Osório 0,70 0,34 0,58 0,17 0,23 0,81 0,68 0,47 0,58 0,24 0,28 1,12 

11 Madrugada 0,88 0,76 0,27 0,08 0,59 1,04 0,68 0,43 0,66 0,25 0,24 1,28 

12 Pedras Altas 0,86 0,73 0,33 0,10 0,53 1,09 0,69 0,44 0,65 0,24 0,24 1,28 

13 Ferraria 0,77 0,49 0,32 0,11 0,40 0,72 0,66 0,42 0,55 0,23 0,28 0,94 

14 Pelotas 0,69 0,33 0,59 0,18 0,22 0,80 0,55 0,36 0,68 0,28 0,20 1,10 

15 Vila Freire 0,81 0,64 0,56 0,16 0,36 1,46 0,64 0,34 0,82 0,30 0,13 1,88 

16 Pinheiro Machado 0,84 0,66 0,30 0,10 0,51 0,95 0,70 0,49 0,57 0,23 0,30 1,14 

17 Cordeiro de Farias 0,86 0,66 0,21 0,07 0,56 0,84 0,75 0,62 0,47 0,20 0,40 1,16 

18 Estação Experimental Piratini 0,86 0,72 0,22 0,08 0,60 0,92 0,68 0,48 0,56 0,24 0,30 1,08 

19 Canguçu 0,83 0,62 0,25 0,09 0,51 0,84 0,67 0,48 0,55 0,25 0,30 1,07 
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Considerando o índice PC, o qual indica o percentual de detecção da ocorrência e não 

ocorrência de chuva pelas estimativas obteve-se uma média de 79% para as estimativas oriundas do 

TMPA/3B42V7 74% para as estimativas oriundas do produto GPM 3IMERGDF v5, indicando assim, 

uma alta detecção de precipitações em relação a eventos observados para ambos produtos.  

Os valores CSI, que indicam a razão entre as previsões corretas de o evento acontecer e o 

número de vezes que os eventos foram previstos e/ou observados, variaram de 20% a 60% e em 

média, 42% dos dias com chuva são estimados corretamente, para o produto TMPA/3B42V7, valores 

similares foram encontrados por Bernardi (2016) para regiões próximas a esse estudo com estimativas 

e melhor desempenho do que o produto GPM 3IMERGDF v5 que variou de 13% a 39% (média 32%).  

O BIAS, índice que permite analisar quantas vezes mais ou quantas menos os eventos 

observados foram estimados mostra que as estimativas do produto TMPA/3B42V7  superestima em 

média 1,17 vezes as precipitações observadas, já as estimativas do GPM 3IMERGDF v5 1,15 vezes, 

da mesma maneira encontrado por Bharti e Singh (2015) ou seja, um desempenho similar de ambos 

produtos.    

Observa-se ainda que em todos os índices oriundos do produto TMPA/3B42V7 haja uma 

tendência de superestimativa na ocorrência de chuva principalmente na porção leste da bacia o que 

conduz a maiores taxas de alarmes falsos (F) e (FAR) da mesma maneira encontrados por Paz e 

Collischonn (2011). 

Outro ponto a se considerar são os resultados das estações localizadas em áreas (pixels) 

fortemente influenciada pelas águas (litoral e lagoa), neste caso as estações (1) Granja Osório, (2) 

Curral Alto, (3) Granja Santa Maria e (4) Granja Cerrito, o que traduz uma maior estimativa do 

produto TMPA/3B42V7  corroborando com resultados de pesquisas da região como Bernardi (2016), 

ainda que também superestimado o produto GPM 3IMERGDF v5 demonstra resultados com 

distribuição mais homogênea, com poucas discrepâncias espaciais. 

Na Figura 2 são apresentados os resultados das análises estatísticas da comparação entre os 

dados de precipitações pluviais oriundas das estações reais e virtuais, podendo ser observados os 

valores do coeficiente de correlação (r) e o erro médio (EM), para as séries diárias.  
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Figura 2 - Variação espacial das análises estatísticas: (A.) coeficiente de correlação de Pearson (r) entre estações reais e 

TMPA/3B42V7; (B) coeficiente de correlação de Pearson (r) entre estações reais e GPM 3IMERGDF v5; (C.) Erro 

Médio (EM) entre estações reais TMPA/3B42V7; (D.) Erro Médio (EM) entre estações reais e GPM 3IMERGDF v5 

para as séries de precipitações diárias na área da bacia da Lagoa Mirim/RS 

 

A precisão média do produto TMPA/3B42V7 foi de 53%, em que o r máximo foi 75%, para as 

área da estação Cerro Chato e a precisão mínima 11% ocorreu na área da estação Pelotas. Para o 

produto GPM 3IMERGDF v5 a média foi 40%, variando entre o máximo de 50% na estação Ponte 

Cordeiro de Farias e 15% na estação da Granja Osório. Observa-se que o produto TMPA/3B42V7 

melhora o desempenho a medida que aumenta a altitude da área analisada, já o desempenho do 
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produto GPM 3IMERGDF v5, não parece ser influenciado por diferenças altimétricas e segundo As-

Syakur et al. (2011), Condom et al. (2011) e Kenawy et al. (2015) demonstra desempenho não 

satisfatório em praticamente toda a área analisada, ou seja, r < 50%. 

Os valores do EM variou de -1,19 mm e 0,94 mm para o produto TMPA/3B42V7 e 1,03 mm e 

1,03 mm, o que pode ser considerados bons se comparados aos resultados de Bernardi (2016), que 

encontrou valores entre 3,01 mm a 4,36 mm analisando séries do mesmo estado em estudo.  

4. CONCLUSÃO  

Os dois produtos analisados fornecem um viés superestimado de precipitação, demostrando que 

o nível de confiabilidade dos dois produtos, para estimar a precipitação diária, é muito baixo para os 

períodos analisados, não sendo corretamente detectada a precipitação nessa escala.  

Embora as resoluções, espacial e temporal, do produto GPM 3IMERGDF v5 não tenham 

demonstrado um melhor desempenho em relação ao TMPA/3B42V7, como esperado, recomenda-se 

uma análise em escalas maiores, visto que já foi observado em trabalhos semelhantes que quanto 

maior o período acumulado de dados estimados de precipitação, maior é a chance de que os produtos 

gerem valores próximos aos observados.  
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