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INTRODUÇÃO 

No primeiro trimestre de 2020 foram observados altos volumes de precipitação na região 

Sudeste do Brasil, o que deflagrou eventos geológicos e hidrológicos e resultou em um impacto à 

população atingida. Nas regiões da Zona da Mata Mineira e Sul Espírito-Santense o evento de 

precipitação dos dias 24/01 e 25/01, resultado da atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul 

(ZCAS) associada a um cavado em níveis altos e médios da atmosfera e a uma zona de baixa 

pressão sobre o Oceano Atlântico, foi o mais relevante (CEMADEN, 2020). Após este evento, 84 

municípios destas regiões decretaram estado de calamidade ou emergência, com o registro de 7 

óbitos e mais de 40 mil desabrigados e desalojados (CEMADEN, 2020). 

Uma maneira de caracterizar e prever a ocorrência destes eventos é por meio de modelos 

hidrológicos. A principal variável de entrada dos modelos hidrológicos é a precipitação, que pode 

ser observada (pluviômetros) ou estimada (e.g. satélites, radares meteorológico). Por ser uma 

medição direta, os dados observados tem uma maior acurácia. Entretanto elas são pontuais e, em 

especial para eventos de precipitação intensa, podem não representar a variabilidade espacial do 

campo de chuva além da disponibilidade dos dados poder ser afetada por falhas de equipamentos 

(pluviômetros automáticos) e pela impossibilidade de acesso pelo observador humano. Neste 

cenário, as estimativas espacialmente distribuídas de precipitação com satélite são uma alternativa 

para a aplicação nos modelos hidrológicos. 

Assim, este estudo tem como objetivo analisar o desempenho de três produtos de estimativa 

de precipitação com satélite (MERGE, CMORPH e PERSIANN-CCS), utilizando como referência 

dados observados nas bacias dos rios Pomba, Muriaé e Itabapoana, para o mês de janeiro de 2020. 

METODOLOGIA 

Entre as três bacias selecionadas, foram analisados dados em seis (6) sub-bacias (Tabela 1 e 

Figura 1) nas quais foram observadas cheias em janeiro de 2020 nas estações fluviométricas 

localizadas nos respectivos exutórios. 
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Tabela 1 – Descrição das seis sub-bacias cuja precipitação foi analisada 

Estação fluviométrica (sub-bacia) Área de drenagem (km
2
) Corpo hídrico Bacia hidrográfica 

Usina Maurício 1764 rio Novo rio Pomba 

Guarani 1653 rio Pomba rio Pomba 

Barra do Xopotó 1275 rio Xopotó rio Pomba 

Jussara 743 rio Glória rio Muriaé 

Carangola 768 rio Carangola rio Muriaé 

Santa Rita do Prata 1538 rio Itabapoana rio Itabapoana 

 

Figura 1 – Mapa da região de estudo nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Bacias hidrográficas: 

rio Pomba (polígono vermelho), rio Muriaé (polígono verde) e rio Itabapoana (polígono rosa).  Sub-bacias: Usina 

Maurício (1), Guarani (2), Barra do Xopotó (3), Jussara (4), Carangola (5) e Santa Rita do Prata (6) 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Para representar a variedade espacial da precipitação, foram utilizados dados observados de 

dezessete (17) pluviômetros (automáticos e convencionais) (Figura 1). Os pluviômetros foram 

selecionados de acordo com a localização, continuidade da série e correlação com observações 

próximas (i.e. dupla massa). Utilizou-se dados de pluviômetros da CPRM – Serviço Geológico do 

Brasil (10 pluviômetros), setor elétrico (2) e Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM) (1), 

estes disponibilizados pela Agência Nacional de Águas (ANA), além de dados de pluviômetros 

operados e disponibilizados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) (4). A espacialização 

das observações para o cálculo da precipitação diária em cada sub-bacia foi obtida por meio do 

método dos polígonos de Thiessen (Thiessen, 1911; Yamada, 2016). Os dados tem uma resolução 

de 24 horas, com acumulados de precipitação entre às 1000 UTC de dias consecutivos. 

Para a análise, foram selecionados três produtos de estimativa de precipitação com satélite 

(Tabela 2). O produto MERGE (Rozante et al., 2010) é gerado a partir da assimilação de dados 

observados na América do Sul ao produto de dados de satélite GPM/IMERG (Huffman et al., 

2019). O CMORPH (Joyce et al., 2004) utiliza medições de sensores passivos de micro-ondas 



              

II Encontro Nacional de Desastres (ISSN XXXX-XXXX) 3 

propagadas no tempo e espaço por meio de imagens de infravermelho. O PERSIANN-CCS (Hsu et 

al., 1997) é elaborado a partir de imagens de infravermelho aplicadas em redes neurais. 

Tabela 2 – Sistema de estimativas de precipitação por meio de observações com satélite 

Sistema de dados Resolução espacial Resolução temporal Responsável 

MERGE 10 km 24 horas CPTEC/INPE 

CMORPH 8 km 30 min NCEP/NOAA 

PERSIANN-CCS 4 km 1 hora CHRS/UCI 

 

Para comparar as estimativas de precipitação com satélite com os dados observados, foi 

utilizado o coeficiente de correlação (R) dos dados diários e o viés percentual (PBIAS) dos 

acumulados mensais de janeiro de 2020. 

 

RESULTADOS 

Em uma análise dos resultados obtidos (Tabela 3), é possível confirmar os altos volumes de 

precipitação observados na região.  Para o período analisado, o MERGE apresentou a maior 

correlação com os dados observados (�̅� ~ 0,8 ) seguido pelo CMORPH (0,7) e PERSIANN-CCS 

(0,5). Com exceção à sub-bacia de Jussara, foi observada uma prevalência de um viés negativo nas 

estimativas. Nas sub-bacias do rio Pomba (Usina Maurício, Guarani e Barra do Xopotó) o 

CMORPH apresentou o menor (i.e. melhor) viés, enquanto que o MERGE resultou nos menores 

valores nas sub-bacias dos rios Muriaé e Itabapoana (Jussara, Carangola e Santa Rita do Prata). 

É possível constatar que na sub-bacia de Guarani, a correlação foi significativamente inferior 

às demais. Isto pode indicar que, para esta sub-bacia, a densidade de pluviômetros utilizados 

(Figura 1) pode não ter sido adequada e/ou que os dados observados não tem uma boa acurácia. 

 

Tabela 3 – Resultados da análise comparativa entre os dados observados e as estimativas de precipitação com satélite 

para cada sub-bacia 

Sub-bacia 
Precipitação observada 

[mm] 

MERGE CMORPH PERSIANN-CCS 

PBIAS R PBIAS R PBIAS R 

Usina Maurício 414,5 -26% 0,80 4% 0,71 -13% 0,33 

Guarani 465,3 -28% 0,47 -11% 0,42 -27% 0,33 

Barra do Xopotó 472,6 -10% 0,85 -21% 0,83 -25% 0,53 

Jussara 338,6 21% 0,85 -10% 0,74 16% 0,48 

Carangola 398,8 1% 0,78 -35% 0,68 -16% 0,57 

Santa Rita do Prata 458,9 -11% 0,89 -29% 0,70 -25% 0,57 

 

 

CONCLUSÕES 

Para o período e área de estudo o MERGE apresentou o melhor desempenho, mesmo com 

uma menor resolução espaço-temporal e um período de acumulação de precipitação com defasagem 

de 2 horas (1200 UTC em relação a 1000 UTC dos pluviômetros). O CMORPH teve um 
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desempenho superior ao PERSIANN-CCS. O fato dos três produtos terem subestimado os valores 

observados sugere cautela na utilização de estimativas de precipitação para a caraterização de 

eventos estremos.  

Para estudos futuros recomenda-se: a geração de um campo de precipitação observada mais 

robusto, com uma maior densidade de pluviômetros e interpolação dos dados; análise de um 

período mais longo; análise de bacias de diferentes dimensões e climatologia. 
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