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Resumo – A baixa densidade de estações meteorológicas e a grande extensão do território 

Brasileiro tornam difícil a obtenção de informações detalhadas sobre precipitação pluvial. 

Levando em consideração a importância de tais informações, com relação ao planejamento 

agrícola e ao estudo da hidrologia, uma alternativa é a utilização de dados obtidos via 

satélites. Logo, o objetivo deste trabalho é avaliar a acurácia dos dados de precipitação 

estimados pelo sistema de satélites GPM em comparação aos dados da estação 

agroclimatológica do município de Pelotas/RS. Foram obtidas informações de precipitação de 

forma acumulada quinzenal e mensal para o ano de 2016 para os produtos IMERG Early e 

Late, enquanto que para o produto Final foram adquiridos dados para o ano de 2015. O 

produto Final apresentou os melhores resultados tanto para a avaliação quinzenal quanto 

mensal, com coeficiente de Willmott de até 0,86, porém, obtendo coeficiente de Nash- 

sutcliffe insuficiente para a avaliação mensal. Os produtos Early e Late apresentaram bons 

resultados, sem grandes variações no coeficiente de Willmott entre as avaliações quinzenais e 

mensais, com valores entre 0,65 e 0,78, no entanto, o coeficiente de Nash-sutcliffe foi sempre 

considerado insuficiente. 
 

Palavras-Chave – Estimativas via satélites, sensores microondas. 
 

 

ACCURACY OF SATELLITE GPM SYSTEM IN RAINFALL 

ESTIMATE IN PELOTAS/RS 
 

Abstract – The low density of meteorological stations and the large extent of the Brazilian 

territory difficult the obtaintion of detailed rainfall information. Taking into account the 

importance of these data in relation to agricultural planning and hydrology studies, an 

alternative approach is the use of data obtained by satellites. Therefore, the objective of this 

work is to evaluate the accuracy of rainfall data estimated by the GPM satellite system in 

comparison to those observed by an agroclimatological station of the municipality of 

Pelotas/RS. We obtained accumulated biweekly and monthly information throughout the year 

of 2016 for the IMERG Early and Late products while for the Final product data were 

acquired for the year of 2015. Final product performed best results for both biweekly and 

monthly evaluations, with a Willmott coefficients of up to 0.86, but with a Nash-sutcliffe 

coefficient rated as insufficient for the monthly evaluation. The Early and Late products 
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presented good results, without great variations in the Willmott coefficient between the 

biweekly and monthly evaluations, with values between 0.65 and 0.78, however, the Nash-

sutcliffe coefficient was rated as insufficient for all data sets. 
 

Keywords – Satellite estimation, microwave sensors. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Embora haja grande importância na medição da precipitação, visto que esta informação 

pode ser empregada no dimensionamento de obras hidráulicas e no planejamento da 

agricultura, a baixa densidade de estações meteorológicas e a grande extensão do território 

Brasileiro dificultam a utilização desta informação. Dessa forma, o uso de satélites capazes 

de dimensionar a precipitação pode ser uma importante ferramenta para estudos hidrológicos 

e planejamento agrícola. 

Após o sucesso do sistema TRMM (Tropical Rainfall Measuring Mission) lançado pela 

agência espacial americana NASA (National Aeronautics and Space Administration) em 

parceria com a agência espacial japonesa JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency), com 

inicio em 1997 e término em 2015, houve a necessidade de manter a continuidade das 

estimativas da precipitação na superfície terrestre.  

O projeto GPM (Global Precipitation Measurement), lançado em 2014, consiste de 

uma parceria entre cinco agências espaciais, que coordenam até o momento nove satélites. A 

constelação de satélites GPM possui uma resolução espacial de aproximadamente 11 km e 

uma resolução temporal de 30 minutos, onde os sensores GMI (micro-ondas) e DPR (radar) a 

bordo do satélite GPM Core possuem a função de padronizar a informação obtida pelos 

sensores dos demais satélites pertencentes à constelação. 

Muitos trabalhos têm sido desenvolvidos desde o lançamento do projeto TRMM, 

principalmente em função da grande resolução espacial e temporal dos seus dados. Pandey et 

al. (2015) utilizaram a precipitação mensal e anual do sistema de satélites TRMM para 

calcular o fator erosivo da precipitação aplicado ao equação USLE (Universal Soil Loss 

Equation) de perda de solo na bacia do rio Karnali no Nepal. Nóbrega et al. (2008) aplicaram 

o modelo de estimativa de vazões na bacia do Rio Jamari/RO, utilizando dados de 

precipitação do satélite TRMM, com isso foi obtido um coeficiente de Nash-Sutcliffe de 0,82 

quando comparado à média anual da vazão observada. Prakash et al. (2016), utilizando dados 

de estações pluviométricas como parâmetro, compararam a eficiência dos sistemas de satélite 

TRMM e GPM em detectar chuvas intensas durante a época das monções no ano de 2014 na 

Índia e concluíram que o GPM é mais condizente com as observações terrestres. 

Considerando a importância na aquisição de informações sobre precipitação com alta 

resolução espacial e temporal, além da falta de estudos sobre o sistema GPM, o objetivo deste 

trabalho é verificar a acurácia dos valores de precipitação estimados pela constelação de 

satélites do programa GPM, em comparação aos valores obtidos em solo por uma estação 

meteorológica convencional. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Os dados de precipitação do sistema GPM são disponibilizados gratuitamente em: 

https://giovanni.sci.gsfc.nasa.gov/giovanni/, podendo ser adquiridos em valores médios ou 

acumulados para um determinado período. No presente estudo, os dados foram adquiridos em 

valores acumulados de forma quinzenal e mensal, sendo o primeiro relevante na aplicação de 

modelos de produtividade agrícola, já o segundo, aplicação no dimensionamento de projetos 

hidrológicos. 

Os dados de precipitação GPM são disponibilizados em três produtos, referentes ao 

tempo de processamento da informação, sendo eles, o IMERG Early (disponibilizados a cada 

6 horas), IMERG Late (disponibilizados a cada 18 horas) e IMERG Final (disponibilizados a 

cada 4 meses). Os dados dos produtos IMERG Early e IMERG Late foram adquiridos para o 

ano de 2016, no entanto, devido ao maior tempo de processamento, os dados do produto 

IMERG Final ainda não estavam disponíveis para tal ano, sendo então adquiridos para o ano 

de 2015. Todos os produtos foram adquiridos de forma acumulada, totalizando 24 quinzenas 

e 12 meses para cada produto. 

A fim de verificar a acurácia dos dados obtidos pelo sistema GPM foram adquiridas 

informações de precipitação da estação agroclimatológica do município de Pelotas, no Estado 

do Rio Grande do Sul (RS), localizada na latitude 31°48'09"S e longitude 52°24'23"O. Estas 

informações encontram-se disponíveis em http://agromet.cpact.embrapa.br/estacao/. Os 

dados diários de precipitação, referentes aos anos de 2015 e 2016 também foram acumulados 

de forma quinzenal e mensal, objetivando estabelecer uma comparação com os dados do 

GPM. 

Os dados de precipitação GPM foram importados para o SIG (Sistema de Informação 

Geográfica) SPRING, na versão 5.2.7, onde foram sobrepostos ao mapa dos limites 

municipais do RS. Dessa forma, a menor unidade de informação representada no espaço, 

corresponde a um pixel de aproximadamente 11 km, que apesenta os valores de precipitação 

(mm). Ao representar a localização espacial da estação meteorológica e posterior 

identificação do pixel do GPM que à representa, todas as informações foram adquiridas sobre 

essa região. 

Como métodos de comparação entre os dados GPM e a estação meteorológica foram 

utilizados o Erro Médio (EM) e a Raiz quadrada do erro médio quadrático (RMS-Root Mean 

Square), sendo respectivas às equações 1 e 2. Também foram realizados os testes de Willmot 

(d) e Nash-sutcliffe (NS) apresentados nas equações 3 e 4, respectivamente. Foi verificado o 

coeficiente de determinação entre ambos os métodos de aquisição de precipitação, de forma 

complementar também se produziu um gráfico que representa o comportamento da variável 

ao longo do tempo, de forma quinzenal e mensal, sobrepondo os dois métodos para uma 

melhor comparação visual. 
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  Em que, observado são os valores referentes à estação meteorológica, estimado são os 

valores pertencentes aos dados obtidos pelo sistema GPM, n é o número de quinzenas ou 

meses,    ̅̅ ̅̅ ̅ é a média dos valores observados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Com relação à avaliação da série de dados em escala quinzenal é possível verificar na 

figura 1 que os produtos Early e Late apresentam alguns picos que superestimam os valores 

em relação aos dados da estação meteorológica convencional, no entanto, de forma geral, os 

dados GPM acompanham as variações dos valores de precipitação da estação meteorológica. 

Já para os dados do produto Final, embora não se possa estabelecer uma comparação direta 

com relação aos produtos Early e Late, devido a estes terem sido adquiridos em anos 

diferentes, nota-se um melhor acompanhamento dos valores em relação aos dados da estação 

meteorológica, assim como uma diminuição da superestimativa. Isso pode ser decorrente da 

remoção de interferências, dado o maior tempo de processamento da informação. 

Ao analisar as séries mensais, (Figura 2), percebe-se que os dados GPM Early e Late 

também apresentam um acompanhamento das variações nos valores de precipitação em 

relação à estação meteorológica, embora ainda com alguns picos de superestimativa. Já os 

dados do produto Final demostrando uma melhor representação dos dados da estação 

meteorológica em relação aos conjuntos Early e Late. 

Na avaliação quinzenal (Figura 1) o modelo de regressão linear apresentou maior valor 

de R
2
 para o produto Final (0,58) em relação aos produtos Early (0,52) e Late (0,54). No 

entanto, na avaliação mensal (Figura 2) os valores de R
2
 dos produtos Early e Late foram 

mais altos em relação à avalição quinzenal, com valores de 0,68 e 0,72, respectivamente. 

Porém, para o produto Final o valor de R
2
 diminui de 0,58 para 0,52 em comparação aos 

dados quinzenais, possivelmente por não ter modificado tanto o seu comportamento quando 

passou a ser avaliado mensalmente. Mota (2015) ao comparar os dados de precipitação do 

satélite TRMM com estações meteorológicas do INMET em 13 quinzenas e ao longo de três 

safras agrícolas encontrou valores de R
2
 que variaram de 0,59 a 0,83. 

 Na avaliação das séries quinzenais, apresentados na tabela 1, os valores de EM 

demostram em geral uma superestimativa dos dados GPM, no entanto, para os dados do 

produto Final, há uma grande redução no EM quando comparado aos produtos Early e Late. 

A mesma tendência é observada com relação ao RMS, onde o produto Final apresenta uma 

melhora na representação dos dados da estação meteorológica, ao contrario dos outros 

produtos que são submetidos a um menor tempo de processamento da informação. 

Collischonn et al. (2007) calcularam os erros relativos em cada pixel que representam as 

precipitações obtidas pelo satélite TRMM comparadas com pluviômetros da bacia do Alto 

Paraguai e concluíram que os erros relativos variaram de 22% de subestimativa a 35% de 
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superestimativa. Porém, a maior parte dos pixels teve diferenças aceitáveis, em torno de 

±10%. 

  
Figura 1 – Séries quinzenais e regressão linear entre os dados do sistema de satélites GPM e a estação 

meteorológica de Pelotas/RS, para os produtos GPM Early e Late no ano de 2016 e Final no ano de 2015. 

 

 O teste de Willmott (d) confirma a melhora na estimativa dos valores de precipitação 

para os dados do produto Final, alcançando valores de 0,86, sendo que os produtos Early e 

Late apresentaram valores de 0,65 e 0,67, respectivamente. Ao comparar dados de 

precipitação obtidos pelo satélite TRMM com dados de estações meteorológicas 

convencionais, Silva et al. (2013) encontraram valores do coeficiente de Wilmott variando 

entre 0,42 e 0,92, dependendo do ano analisado. O teste de Nash-Sutcliffe apresentou valores 

considerados inaceitáveis para os produtos Early (-2,30) e Late (-2,10), porém aceitável para 

o produto Final (0,41). 

 As avaliações referentes às séries mensais (Tabela 2) apresentaram maiores valores de 

EM e RMS quando comparadas às séries quinzenais. Já o teste de Willmott não apresentou 

grande diferença entre os valores das séries quinzenais e mensais, embora o teste de Nash-

Sutcliffe tenha apresentado valores menores para série mensal, indicando uma pior 

representação dos valores de precipitação. Na avaliação mensal, todos os produtos GPM 

foram classificados como inaceitáveis pelo teste de Nash-Sutcliffe, mesmo tendo apresentado 

melhora para o produto Final, com valor de 0,26 em comparação aos valores de -3,89 e -3,42 

para os produtos Early e Late, respectivamente. Mota (2015) encontrou valores de Nash-
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Sutcliffe que variaram entre 0,10 e 0,71 quando comparou valores de precipitação do TRMM 

com 19 estações meteorológicas ao longo de três safras. 

 
Figura 2 – Séries mensais e regressão linear entre os dados do sistema de satélites GPM e a estação 

meteorológica de Pelotas/RS, para os produtos GPM Early e Late no ano de 2016 e Final no ano de 2015. 

 
Tabela 1 – Comparação entre dados obtidos pelo sistema de satélites GPM e a estação meteorológica 

nos períodos quinzenais, sendo no ano de 2016 para os dados Early e Late e 2015 para o Final. 

 GPM Early GPM Late GPM Final 

EM (mm) 40,23 21,75 5,33 

RMS (mm) 76,39 74,02 39,16 

d 0,65 0,67 0,86 

NS -2,30 -2,10 0,41 

 
Tabela 2- Comparação entre dados obtidos pelo sistema de satélites GPM e a estação meteorológica 

nos períodos mensais, sendo no ano de 2016 para os dados Early e Late e 2015 para o Final. 

 GPM Early GPM Late GPM Final 

EM (mm) 84,88 82,80 9,47 

RMS (mm) 129,04 122,71 54,32 

d 0,78 0,66 0,83 

NS -3,89 -3,42 0,26 
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CONCLUSÃO 

 

O produto Final em acumulado quinzenal apresenta os melhores resultados dentre 

todos os analisados. No entanto, de acordo com o coeficiente de Willmott, todos os produtos 

apresentam uma boa correspondência com relação aos dados observados, embora haja uma 

piora da informação em análise mensal segundo o teste de Nash-Sutcliffe. 
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