
                                                            

XXIV Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos (ISSN 2318-0358) 1 

 

XXIV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE RECURSOS HIDRÍCOS 

 

ANÁLISE DE DADOS DE SATÉLITES PARA A CONCEPÇÃO DE 

PROJETOS AMBIENTAIS NA REGIÃO AMAZÔNICA  

 

Vinicius Alexandre Sikora de Souza1*; Otto Corrêa Rotunno Filho 1;  Daniel Medeiros Moreira 2; 

Anderson Paulo Rudke3 & Claudia Daza Andrade4  

RESUMO 

A falta de dados para a concepção e gestão de projetos ambientais é um fator limitante 

principalmente para ações que necessitem de informações pluviométrica na região amazônica. 

Assim o estudo teve por objetivo analisar quatro fontes de dados de chuva providos de 

sensoriamento. Foram estimados as proporções e os erros da porcentagem usando a tabela de 

contingência para categorizar as frequências de eventos e comparar com pluviômetros na região 

para o período de 2001 a 2015. Os resultados mostraram que, de maneira geral, confirmou-se que a 

classe de eventos “sem chuva” apresentou um desempenho melhor com valores mais baixos. Nas 

demais classes, o CHIRPS se mostrou mais eficiente na maioria das classes, enquanto os produtos 

do TRMM tenderam a ser mais errôneos. 

Palavras-Chave – Gestão de projetos; Projetos ambientais; Chuva.  

 

 

1 INTRODUÇÃO 

O gerenciamento de projetos deve garantir resultados dentro do prazo e respeitar orçamento 

anteriormente previstos. Assim, em uma competitividade de mercado cada vez mais acentuada, a 

gestão eficiente de um projeto é um diferencial para qualquer setor, uma vez que auxilia tomadas de 

decisão e resolução de problemas (Chagas et al., 2015; PMI, 2008). 

Dentre os tipos de projetos, aqueles com enfoque ambiental visam a mitigação, manutenção 

ou melhoria da qualidade ambiental e, consequentemente, da qualidade de vida das pessoas 

(Cavalcanti, 1994). Segundo AMCHAM (2016), são fundamentados em aspectos econômicos, 

culturais e ambientais, prestigiando a geração de renda, a inclusão social e, principalmente, a 

preservação do meio ambiente 

Os projetos ambientais utilizam recursos naturais ou resíduos para desenvolver novos 

mecanismos, criar produtos sustentáveis, gerar energia alternativa, entre outras ações (YSA, 2009). 

A otimização de processos para redução da demanda de água,  tratamento de águas residuais e 

efluentes,  redução de perdas,  reúso,  reciclagem,  controle de poluição,  gestão e manejo de áreas 

de proteção,  recuperação de áreas degradadas e  educação ambiental são alguns exemplos dessas 

iniciativas que contribuem com o meio ambiente (AMCHAM, 2016).  
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A legislação brasileira, por meio da Lei nº 5.974/2005, contempla incentivos fiscais para 

projetos ambientais. Portanto, as pessoas físicas e jurídicas poderão deduzir uma porcentagem do 

imposto de renda através de doações feitas a entidades sem fins lucrativos que promovam projetos 

de preservação do meio ambiente e uso sustentável de recursos naturais. 

Todavia, na concepção dos projetos, o primeiro fator limitante que surge são as fontes de 

dados, muitas vezes escassas  ou inexistentes. Por exemplo, a observação e o monitoramento da 

precipitação  na região amazônica brasileira consiste em um desafio, na medida em  que possui uma 

área de 5.500.000 km², contando, segundo a Agência Nacional de Àguas e Saneamento Básico 

(ANA),  com apenas 613 pluviômetros, que ocupam, em termos de dimensões físicas,  um espaço 

de aproximadamente 24,5 m², ou seja, apenas 4,46 X 10-10% do espaço que requer ser efetivamente 

mensurado. 

Nesse contexto, surge, como uma possível solução, de forma complementar, o uso de outras 

técnicas para caracterização pluviométrica baseadas em geoprocessamento, tal como as bases de 

informação oriundas do sensoriamento remoto orbital, por possibilitar observações em quaisquer 

partes do planeta Terra, com emprego de pequenos intervalos de tempo, contribuindo para melhor 

compreensão da precipitação em regiões que não possuem rede satisfatória de observações 

(Huffman et al., 2007).  

Cabe frisar que o geoprocessamento, conforme MMA (2016), é um instrumento tecnológico 

que contribui com a percepção e registro da realidade e auxilia na definição de ações (MMA, 2016). 

Constitui-se de um conjunto de tecnologias de coleta, tratamento, manipulação e apresentação de 

informações espaciais, voltado para um objetivo específico, possuindo, como principal ferramenta, 

o Sistema de Informação Geográfica (SIG) ou, em inglês, Geographical Information System (GIS) 

(Medeiros e Câmara, 2001). 

Neste contexto, o presente estudo visa analisar e validar a acurácia da capacidade de 

representação dos fenômenos pluviométricos a partir de quatro fontes distintas de sensoriamento 

remoto na bacia hidrográfica do rio Madeira. São elas: Climate Hazards Group 

InfraRed Precipitation  (CHIRP); Climate Hazards Group InfraRed Precipitation with Stations  

(CHIRPS); e os produtos 3B42 e 3B42RT da plataforma Tropical Rainfall Measuring Mission 

(TRMM). Comparam-se essas estimativas com dados observados nas estações pluviométricas da 

região, com vistas à aplicação dessas bases satelitais em projetos ambientais na região. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1 Área de estudo 

A bacia do rio Madeira (Figura 1) apresenta limites internacionais, sendo assim uma bacia 

transfronteiriça, que se estende pela Bolívia (51%), Brasil (42%) e Peru (7%), perfazendo área total 

de drenagem de 1.324.727 km2.  Representa, assim, a maior sub-bacia Amazônica (23%), com 

localização sudoeste, mais precisamente na margem direita do rio Amazonas. 

Figura 1 – Localização da área de estudo e das estações pluviométricas utilizadas 
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De acordo com a classificação de Köppen, o clima na bacia apresenta três (3) zonas Af 

(tropical úmido a superúmido), Am (tropical chuvoso, com chuvas do tipo monção, com uma 

estação seca de pequena duração) e Aw (tropical quente, com estação seca de inverno) (Peel et al., 

2007). 

 

2.2 Base de Dados Pluviométricos 

O período de dados selecionado compreende os anos de 2001 a 2015, escolhido por conter 

mais estações com dados dentro da área da bacia do rio Madeira e por ser concomitante ao período 

em que se dispunha de informações pluviométricas de sensoriamento remoto dos produtos 3B42 e 

3B42RT do TRRM (1999 a 2015); e CHIRP e CHIRPS (ambos de 1981 até os dias atuais).  

2.2.1 Dados de superfície 

As informações foram levantadas nos territórios brasileiro e boliviano. 

No Brasil, as informações de volumes precipitados em acumulados diários providos de 

pluviômetros são disponibilizadas pela Agência Nacional das Águas e Saneamento Básico em 

parceria com o Serviço Geológico do Brasil, na forma de séries históricas no sistema de 

informações hidrológicas HidroWeb (ANA, 2018). 

As informações em território boliviano foram adquiridas em acumulados mensais por meio de 

solicitação ao SENAMHI (Serviço Nacional de Meteorologia e Hidrologia) da Bolívia. 

 Em virtude da baixa densidade da rede para a região amazônica e os diversos períodos com 

falhas nos dados, foi possível empregar somente 39 séries históricas de estações pluviométricas 

brasileiras e 5 localizadas na Bolívia para efetuar a análise. Na Figura 1, as estações brasileiras são 

denominadas conforme o número de inscrição determinado pela ANA, enquanto  as bolivianas  são 

nomeadas pelos códigos (B1, B2, B3, B4 e B5) (Figura 1). 
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Essas séries possuíam um quantitativo de período de falhas mensais menores que 30% do 

total da série. Cabe destacar que essas falhas foram preenchidas pelo método de interpolação de 

krigagem (KG) (Equação 1), o qual usa uma função contínua que representa o comportamento de 

uma variável nas distintas direções de um espaço geográfico. A variabilidade é descrita com base no 

semivariograma, o qual é a descrição matemática do relacionamento entre a variância de N pares de 

observações (pontos), tendo como referência a distância (h) separando essas observações da 

variável aleatória Z segundo a expressão empírica  

𝛾(ℎ) =
1

2𝑁(ℎ)
∑ [𝑧(𝑥𝑖) − 𝑧(𝑥𝑖 + ℎ)]2𝑁(ℎ)

𝑖=1                    (1) 

 

2.2.2 Dados de sensoriamento remoto da chuva 

Selecionou-se a fonte que conjuntamente possuía a melhor resolução espacial e  de mais longa 

disponibilidade de dados (CHIRPS e CHIRP). Adicionalmente, para analisar a eficiência, optou-se, 

por examinar o conjunto de dados mais explorado na região (produtos TRMM 3B42 e 3B42RT). 

Assim, foram utilizadas, no trabalho, quatro (4) fontes de dados pluviométricos provenientes de 

sensoriamento remoto – CHIRP, CHIRPS e os produtos 3B42 e 3B42RT do TRMM. 

Os produtos CHIRP e CHIRPS foram disponibilizados pelo Climate Hazards Group (CHG, 

http://chg.geog.ucsb.edu/data/chirps/). Ambos são conjuntos de dados de precipitação de cobertura 

espacial quase global, abrangendo as latitudes entre 50°S e 50°N por um período superior a 30 anos 

(iniciando em 1981), com resolução espacial variando de 0,25 a 0,05°. Tais métodos utilizam 

informações do Tropical Rainfall Measuring Mission Multi-satellite Precipitation Analysis version 

7 (TMPA 3B42_v7) para calibrar estimativas de precipitação obtidos pela técnica Cold Cloud 

Duration (CCD) combinados aos dados de superfície, na escala diária (Funk et al., 2015). Ressalta-

se que o CHIRPS difere do CHIRP por incorporar, em sua formulação, uma abordagem inteligente 

de interpolação de dados com informações de estações pluviométricas in situ para criar séries 

temporais.  

Os dados oriundos do satélite TRMM são disponibilizados pela NASA 

(https://mirador.gsfc.nasa.gov). As versões do produto utilizadas, neste trabalho, foram o TRMM 

3B42 e o TRMM 3B42RT. O primeiro desses produtos propicia estimativas de precipitação que têm 

viés quase zero para a estimativa de precipitação do "TRMM Combined Instrument", o qual se trata 

de densa amostragem dos dados de micro-ondas  com preenchimento mediante  estimativas na faixa 

do infravermelho. O segundo produto fornece uma estimativa de precipitação mais satisfatória 

numa banda de latitude cobrindo de 50° N a 50° S, com uma expansão da região do TRMM, de 

todas as fontes de dados globais, nomeadamente dados de micro-ondas de alta qualidade, dados de 

infravermelho e análises de indicadores de chuva. A resolução temporal é de um mês.  

O 3B42 e o 3B42RT possuem uma resolução espacial 0,25°x 0,25° para latitudes entre 50°N e 

50°S e longitudes entre 180°O e 180°E, com dados a partir de 1998 até o início do ano de 2015. 

Possuem escala de tempo de 3h.  

Para comparar com os dados diários observados em estações pluviométricas, as estimativas 

por satélite foram acumuladas em períodos diários conforme referência de leitura de dados dos 

pluviômetros, ou seja, os ciclos de 24 horas iniciados às 7 horas do dia do registro. 

 

Estatísticas de ocorrência de chuva 

A estimativa do grau de acertos e falhas na previsão de chuva por produtos de sensoriamento 

remoto foi realizada, primeiramente, adequando-se as séries de dados em classes de eventos (Tabela 

1), sendo que a escolha das classes adotadas seguiu abordagem similar ao procedimento aplicado no 
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estudo de Zambrano-Bigiarini et al. (2017), onde se levaram em conta os valores das intensidades 

estipuladas do Guia de Instrumentos Meteorológicos e Métodos de Observação da OMM (WMM, 

1994). 

 

Tabela 1 – Proposta de classificação de eventos de chuva baseada na intensidade acumulada no mês 

Classes de eventos Intensidade (mm.mês-1) 

Sem chuva [0, 30) 

Chuva leve [30, 150) 

Chuva moderada [150, 60) 

Chuva pesada [60, 1200) 

Chuva extrema ≥ 1200 
* ” [ “ representa maior ou igual ao limite inferior da classe, enquanto “ ) “ representa menor do que o limite 

superior. 

Fonte: adaptado de ZAMBRANO-BIGIARINI et al. (2017). 

 

Posteriormente, as ocorrências dos eventos em cada classe foram separadas utilizando a tabela 

de contingência de Wilks (2011), Tabela 3.3, que contém a frequência dos possíveis eventos para as 

quatro combinações de concordância entre as observações de superfície (pluviômetros) e os dados 

estimados por satélite. São estas as combinações: (a) acerto (hit)- quando pluviômetro e o satélite 

registram a ocorrência de chuva pertencente à classe analisada; (b) alarme falso (false alarm)- 

quando o satélite registra a ocorrência de chuva dentro da classe, em discordância com o 

pluviômetro; (c) falha (missing)- quando o pluviômetro registra a ocorrência de chuva dentro da 

classe, e o satélite falha e não o registra na mesma classe; e (d) correto negativo (correct negative)- 

quando ambos, satélite e pluviômetro, não registram a ocorrência de chuva dentro da classe 

determinada. 

 

Tabela 2 – Tabela de contingência para categorizar as frequências de eventos 

Pluviômetros 

  Sim Não Total 

Satélite 
Sim A b a+b 

Não c d c+d 

Total  a+c b+d n=a+b+c+d 
Fonte: WILKS (2011). 

 

A taxa de acerto ou probabilidade de detecção (POD) representa a fração de eventos chuvosos 

que foram corretamente identificados pelo produto de satélite. Foi estimado, pela Equação 2, como 

𝑃𝑂𝐷 =  
𝑎

𝑎+𝑐
                                 (2) 

onde: a - número de acertos; e c - número de falhas. 

 

A razão de alarme falso (FAR) representa a fração de eventos identificados pela estimativa de 

chuva por satélite que não ocorreram de fato. Foi estimada, pela Equação 3, na forma 

𝐹𝐴𝑅 =
𝑏

𝑎+𝑏
                                      (3) 

onde: b – número de alarmes falsos; e a – número de acertos. 
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O viés da frequência (fBIAS) mede a razão entre a frequência dos eventos previstos e a 

frequência dos eventos observados, sendo calculado, pela Equação 4, segundo a relação. 

𝑓𝐵𝐼𝐴𝑆 =  
𝑎+𝑏

𝑎+𝑐
                      (4) 

onde: a – número de acertos; b – número de alarmes falsos; e c – número de falhas.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Tabela 3 apresenta o percentual de dados diários por classes de eventos considerados. A 

maioria dos registros concentra-se na classe “chuva moderada”, seguido da classe “chuva leve”. A 

porcentagem de registros é semelhante para a maioria das fontes de dados em quase todas as 

classes. No item “chuva extrema”, apenas o produto 3B42 registrou eventos dessa magnitude. 

Todavia as divergências observadas nas magnitudes da proporção dos registros denotam a 

possibilidade de que existam efetivamente, apesar de mensurarem a mesma variável hidrológica, 

diferenças significativas no tocante à intensidade dos eventos identificados. 

 
Tabela 3 – Distribuição dos dados mensais em classes de eventos 

Classes de eventos diários 

(mm.mês-1) 
Pluviômetros CHIRPS CHIRP 3B42 3B42RT 

*[0,30) ou “Sem chuva” 14,14% 12,75% 39,17% 17,84% 19,23% 

[30,150) ou chuva leve 33,06% 29,91% 29,31% 31,91% 32,74% 

[150,600) ou chuva moderada 52,78% 57,33% 31,19% 49,68% 47,60% 

[600,1200) ou chuva pesada 0,02% 0,00% 0,33% 0,32% 0,42% 

≥ 1200 ou chuva extrema 0,00% 0,00% 0,00% 0,25% 0,00% 

* “ [ ” representa maior ou igual a limite inferior da classe, enquanto “) ” representa menor do que o limite 

superior. 

 

A Figura 2 apresenta a probabilidade de detecção (POD) de cada produto de satélite por 

classes de evento. O valor de POD está na faixa entre 0 e 1; para uma pontuação perfeita, o valor de 

POD deve ser igual a 1. 

Figura 2 – Probabilidade de detecção (POD) de todos os produtos por classes de eventos 

 
 

Analisando tais resultados, nota-se que a maioria das bases de dados de sensoriamento remoto 

tende a ser mais assertiva na classe “sem chuva” e mais imprecisa na classe de “chuva pesada”. 
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Analisando os produtos, verifica-se que não há uma propensão clara de um ser mais representativo 

que os outros, pois cada produto foi mais eficiente em detectar o evento em uma classe de chuva.  

A Figura 3 mostra  os resultados da métrica razão de alarme falso (FAR). Seu valor varia 

entre 0 e 1, obtendo-se valor igual a zero para uma perfeita estimativa. 

Figura 3 – Razão de alarme falso (FAR) de todos os produtos por classes de eventos 

 
 

De forma conjunta, os resultados mostraram que, de maneira geral, confirmou-se a 

consistência observada com o POD, onde a classe de eventos “sem chuva” apresentou um 

desempenho melhor com valores mais baixos. Nas demais classes, o CHIRPS mostrou-se mais 

eficiente na maioria das classes, enquanto os produtos do TRMM tenderam a apresentar um grau 

maior de incorreção. 

O viés da frequência de todas as estações por classe de eventos está apresentado na Figura 4. 

Essa medida indica se o satélite tem uma tendência a subestimar (fBIAS < 1) ou superestimar 

(fBIAS > 1) os eventos chuvosos para uma determinada classe. Para uma perfeita detecção desses 

eventos chuvosos, o valor de fBIAS é igual a 1. 

Figura 4 – Métrica fBIAS de todos os produtos por classes de eventos. 

 
 

Todos os produtos subestimam a frequência de eventos em relação aos pluviômetros em quase 

todas as classes, com exceção ao produto 3B42 que, para a classe “sem chuva”, tende a 

superestimar.  
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Os índices empregados devem ser analisados cuidadosamente, pois são altamente ligados à 

sua premissa de estabelecimento das classes a serem analisadas. Assim, outras classes podem 

apresentar valores discordantes, em contraste, portanto, com os valores obtidos por meio das classes 

adotadas por este estudo. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo buscou analisar o comportamento da precipitação na bacia do rio Madeira, 

situada na região da Amazônia ocidental, que constitui área com limitado monitoramento de dados 

hidroclimáticos e hidrológicos mensurados in situ. Em particular, explorou-se o uso de dados de 

satélite de forma extensiva como forma de complementar o conjunto de dados oriundos de estações 

convencionais, prospectando-se a sinergia dessas duas fontes distintas de informações. 

Nos resultados, foi verificado que os produtos subestimam a frequência de eventos em relação 

aos pluviômetros em quase todas as classes, com exceção ao produto 3B42 que, para a classe “sem 

chuva”, tendeu a superestimar. Além disso, verificou-se que a classe de eventos “sem chuva” 

apresentou um desempenho melhor com valores mais baixos. Nas demais classes, o CHIRPS 

mostrou-se mais eficiente na maioria das classes, enquanto os produtos do TRMM tenderam a ser 

mais imprecisos. 

Constatou-se que a utilização de dados provenientes de satélite é fundamental para aplicação 

em regiões onde as séries hidrométricas são curtas, de má qualidade ou inexistentes. Dessa forma, o 

estudo colabora apresentando uma alternativa de dados para serem usados em projetos ambientais 

que tratam de climatologia, meteorologia, agrometeorologia, hidrologia e planejamento urbano, 

rural e regional. 
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