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2 Precipitação 

O estudo da distribuição espacial da chuva envolve várias vertentes da 

Ciência. Peck1 separa o estudo de precipitação em duas escalas: grande 

escala ou sinótica, de interesse meteorológico para balanços hídricos globais; e 

pequena escala, campo de trabalho do engenheiro civil. O autor afirma que 

para o estudo de pequena escala é bastante precária a capacidade de 

modelagem da distribuição espacial da chuva. A variabilidade espacial do 

fenômeno é muito maior que a densidade das redes pluviométricas existentes. 

No caso especifico deste trabalho, cujo enfoque é a investigação da 

distribuição espacial da chuva para aplicação em modelo hidrológico distribuído 

em bacias de porte variável (pequena a média escala), é conveniente que se 

conheça o regime hidrológico na região, a distribuição espacial e temporal dos 

seguintes tipos de precipitação. 

 

• Precipitações convectivas, típicas do período de verão, são de curta 

duração e alta intensidade. Abrangem uma área relativamente pequena. 

• Precipitações orográficas, condicionadas pela presença de uma barreira 

montanhosa. São chuvas de pequena intensidade, grande duração e 

que abrangem uma área pequena. 

• Precipitações frontais ou ciclônicas, relacionadas à entrada de frentes 

frias ou quentes. São chuvas de grande abrangência em área, longa 

duração e baixa a média intensidade. 

 

                                                
1 Peck, E. L. (1980) – Design of precipitation networks. Bull. of the American Meteor. Society 
61: 894-902. Citado por Calheiros (1982). 
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Tradicionalmente, a precipitação é medida em redes pluviométricas que 

contam com pluviômetros e pluviógrafos. Esses dados podem ser transmitidos 

para algum centro de análise em tempo real ou coletados periodicamente. De 

qualquer modo, esta forma de aquisição de dados sempre fornece amostras 

pontuais. Geralmente, a utilização de dados pluviométricos pressupõe uma 

estimativa de sua distribuição espacial e temporal. Apresenta-se, no item 2.3, 

uma discussão sobre as técnicas vigentes de espacialização de dados 

pontuais.  

A precipitação também pode ser medida de forma distribuída por 

sensoriamento remoto. O radar meteorológico é um dos instrumentos que 

possibilita esse tipo de coleta. Seu princípio de funcionamento e as técnicas de 

calibração são apresentados a seguir. Observa-se também na literatura 

estudos pioneiros de estimativa de precipitação através de informações de 

satélites (SCOFIELD & VENDRAME, 2003). 

A utilização do radar para fins meteorológicos teve início durante a 

segunda guerra mundial. EAGLESON (1970) afirma que, até esta data, a única 

maneira para a obtenção da distribuição espacial da chuva era através de 

redes de pluviômetros e pluviógrafos. Esta forma de trabalho traz 

inconvenientes, pois dependendo do tipo de estudo pode exigir um grande 

investimento para a obtenção da densidade adequada de rede. 

CALHEIROS (1982) aponta duas dificuldades para utilização do radar 

meteorológico como instrumento de coleta de dados para estudos hidrológicos: 

 

• Dificuldade no processamento, análise e transmissão da enorme 

quantidade de informações geradas pelo radar, que está sendo dirimida 

com o incrível avanço das técnicas de gestão de informações.  

• A outra envolve as questões relativas à calibração dos dados do radar, 

que são detalhadas a seguir. 

 

Os programas NEXRAD (Next Generation Radar), nos Estados Unidos, 

e COST (European Co-operation in the field of Scientific and Technical 

Research), na Europa, evidenciam o grande investimento humano e material 

que tem sido feito no estudo de radares. Porém, ainda hoje, os dados de radar 

são pouco explorados operacionalmente em hidrologia. Isto ocorre em função 
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da dificuldade de acesso ao dado de radar, da falta de confiança neste dado e 

da falta de integração entre hidrólogos e especialistas em radar, conforme 

BRAGA & MASSAMBANI (1997) e ROSSA et al. (2005). 

2.1 Radar Meteorológico 

O uso do radar popularizou-se durante a Segunda Guerra Mundial, com 

o objetivo de detectar alvos militares. Como subproduto desta utilização, 

observou-se que o radar apresentava resposta aos fenômenos meteorológicos. 

Surgiram vários grupos de pesquisa, principalmente nos EUA e Inglaterra, com 

o objetivo de tornar essa ferramenta operacional para estudos meteorológicos. 

2.1.1 Fundamentos 

O radar (Radio Detection And Ranging) é um equipamento que faz 

varreduras e detecta obstáculos através da emissão e recepção de ondas 

eletromagnéticas, na faixa de microondas, por uma antena. A energia emitida é 

refletida nos obstáculos e retorna, modificada, para antena, conforme 

figura 2.1. 

 

TRANSMISSOR RECEPTOR INDICADOR

COMUTADOR

AUTOMÁTICO

ANTENA ALVO

 
Figura 2.1 Esquema de funcionamento do radar 

Fonte: CALHEIROS (1982) 
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A distância do alvo é determinada pelo intervalo de tempo entre a 

emissão da onda e o recebimento do eco. A intensidade deste eco é 

quantificada pela medida da energia que retorna. 

As respostas podem ser indicadas no plano indicador de posição no 

plano (IPP) ou em corte, através do indicador de distância e altura (IDA), 

conforme apresentado nas figuras 2.2a e 2.2b. 

  
a) 
 

 
b) 

Figura 2.2 Representação dos resultados das varreduras do radar: a) IPP; b) IDA. 

Fontes: a) IPMet (2006) b) KMA (2006) 
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Os radares amostram uma região no espaço. Na operação usual, a 

antena gira 360° para cada elevação. A elevação da antena é alterada e 

repete-se o procedimento. Dessa forma, para cada altura de antena é feita uma 

leitura em uma casca cônica, conforme indicado na figura 2.3, que somadas 

dão toda a abrangência do radar. 

É necessário fazer cortes no volume amostrado, fornecendo 

informações, no plano, sempre à mesma altura, a fim de se obter um padrão de 

comparação. Estes cortes são indicados em mapas, conhecidos por 

Indicadores de Posição no Plano a Altitude Constante (IPPAC) ou Constant 

Altitude Plan Position Indicator (CAPPI), que se constituem na justaposição de 

recortes efetuados sempre à mesma altura nas varreduras do radar. Nas 

figuras 2.3 e 2.4 é possível visualizar-se a composição dos IPPAC.  

 
Figura 2.3 Varredura do radar e composição dos CAPPI  

Fonte: PESSOA (1983) 
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Figura 2.4 Esquema ilustrado da confecção de um IPPAC  

Fonte SANCHEZ-DIEZMA & CORRAL (2006).  

A composição das imagens finais para visualização e interpretação do 

eco do radar é gerada através do uso de softwares específicos. 

Observa-se, na figura 2.4, que o volume amostrado aumenta em função 

da distância do radar.  

Os radares podem ser classificados em função das características de 

ondas emitidas. 

Tabela 2.1 Relação entre comprimento de onda, banda e freqüência 

Comprimento de onda 
(cm) 

Banda Freqüência 
(MHz) 

Aplicação 

0,8 – 2,7 K 30000 Física de nuvens 
2,8 – 3,8 X 10000 Aeronaves 
3,9 – 6,2 C 6000 Meteorologia 
6,9 – 19,3 S 3000 Meteorologia 
19,4 – 76,9 L 1500 Controle de tráfego 

Fonte: adaptado de PESSOA (1993) e ANTONIO (1998) 
 
A forma como os alvos interagem com a onda condiciona o tipo de 

resposta obtida (eco). O fenômeno físico de interação onda-alvo é bastante 

complexo, e por simplificação definiu-se uma secção transversal de 

retroespalhamento de radar (σ), que expressa o tipo de alvo e suas dimensões.  

Conforme Battan2: 

“A seção de retroespalhamento de radar pode também ser definida como a 
área que, quando multiplicada pela intensidade da radiação incidente no alvo, 
dá a potência total irradiada por uma fonte isotrópica que emite a mesma 
potência de retorno ao radar que o próprio alvo”. 
 

                                                
2 Battan, L. J. (1973) – Radar observation of the atmosphere. Chicago: University of Chicago 
Press.  Citado por Calheiros (1982) 
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Para a chuva, a interação da onda eletromagnética emitida com gotas 

esféricas de chuva fornece a seguinte proporcionalidade: 

 
6D∝σ ...............................................................(1) 

D – diâmetro das gotas de chuva 
 

Essa proporcionalidade tem origem no trabalho realizado por Rayleigh 

em 1871. Ele estudou o espalhamento da luz por partículas presentes na 

atmosfera e concluiu que o espalhamento é diretamente proporcional à D6 e 

inversamente proporcional à λ4. A validade da lei de Rayleigh se dá para: 

 cte
D
≤

λ
π

...............................................................(2) 

 

Tabela 2.2  Limites de validade da lei de Rayleigh 

Cte Referência 

0,22 Atlas (1990) 
0,13 Pessoa (1993) 

 

 

62

4

5

jj DK
λ
π

σ =
...............................................................(3) 
 

sendo: 

σ – secção transversal de retroespalhamento de radar 
λ – comprimento de onda 
K – função do índice de refração da partícula, que para gotas de chuva no 
estado líquido vale 0,93 para radar de 10 cm de comprimento de onda, à 
temperatura de 10 °C (WMO, 1974) 

 
A proporcionalidade acima deixa de ser válida, por exemplo, para 

radares com comprimento de onda menores que 3 cm e gotas com diâmetros 

maiores que 2,1 mm. Porém, a maioria dos radares utilizados em 

hidrometeorologia é banda C ou S, com comprimentos de onda iguais ou 

superiores a 5 cm.  

O comprimento de onda está relacionado à seção de retroespalhamento: 

para radares que trabalham com comprimentos de ondas maiores, menor será 

σ e menos sensível será o radar, podendo não detectar partículas muito 

pequenas. Por outro lado, os radares com menor comprimento de onda, por 

detectar mais informações, podem ter a energia emitida atenuada, causando 

distorções nas medidas. 
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No intervalo de validade da aproximação de Rayleigh, a potência que 

retorna ao radar é diretamente proporcional à potência emitida e à seção de 

retroespalhamento, e inversamente proporcional à distância entre o alvo e o 

radar, e pode ser expressa por: 

 

σ
21
l

P
CRP t

r = ................................................................(4) 

em que :  

Pr  – potência recebida pelo radar 
CR1 – constante relacionada à parâmetros específicos do radar 
Pt – potência emitida 
σ – seção transversal de retroespalhamento 
l  – distância entre o alvo e o radar 
A seção transversal de retroespalhamento corresponde ao valor médio 

das seções transversais de retroespalhamento dos vários alvos atingidos, 

sendo correto reescrever a equação da seguinte forma: 

 

∑=
j

j
t

r
l

P
CRP σ

21 ..............................................................(5) 

 
A somatória dos diâmetros de gotas por unidade de volume analisada 

recebe o nome de fator de refletividade do radar e pode ser expressa 

algebricamente por: 

 

∑=

volume
de
unidade

jDz 6  ....................................................................(6) 

Z é expresso em mm6 m-3 ou em decibels (dBZ). 
 

)(log10)( 36 −= mmmZdBZZ ......................................................(7) 

 
A relação entre o fator de refletividade do radar e a potência recebida é 

representada por: 

 

Z
l

C
PP tr

2

2= ...................................................................(8) 

 

Quando Z é calculado a partir de medidas de rP , recebe o nome de fator 

equivalente de refletividade do radar (Ze). 
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2.1.2 Conversão Refletividade - Precipitação 

Como o objetivo final é o conhecimento da precipitação, torna-se 

necessário converter o fator de refletividade Z, obtido pelo radar em 

intensidade de chuva (R).  

É importante ressaltar que Z e R são grandezas diferentes, apesar de 

estarem relacionadas ao mesmo fenômeno físico. O fator de refletividade (Z) 

corresponde à quantidade e tamanho das gotas de água presentes no volume 

iluminado pelo radar e o R representa um fluxo de chuva que atinge uma área 

pontual a 1,5 m acima do terreno.  

 

∑=
max

min

6
D

D
jjDNZ   ...............................................................(9) 

que no limite fica: 

 

∫=
max

min

6)(
D

D
dDDDNZ ......................................................(10) 

 
na qual: 

N – número de gotículas de diâmetro (Dj) – que, segundo Marshall-Palmer, 
seguem uma distribuição exponencial de D. 

 
A intensidade de chuva R pode ser expressa como o fluxo descendente 

de água por uma área. 

 

dDDVDDNR
D

t )()(
6

max

min

3∫=
π

....................................................(11) 

sendo: 

Volume da esfera  = 
6

3Dπ
 

Vt – velocidade terminal de queda da gotícula de diâmetro Dj, podendo ser 
expressa por: 

 
c

t KDV = .................................................................(12) 

 
Comparando-se as duas equações, obtém-se a relação clássica entre 

precipitação e refletividade do radar: 

 
bARZ = ..................................................................(13) 

Z – mm6m-3 

R – mm  
A e b – coeficientes ajustáveis 
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Marshall e Palmer propuseram a primeira equação em 1948, baseada 

em muitas observações experimentais, que relacionavam as informações 

obtidas por radar e as medidas em pluviômetros. Conforme ATLAS (1990), o 

ajuste de equações ZxR foi objeto de estudo de muitos cientistas, em várias 

regiões, para vários tipos de precipitação, e resultou em valores diferenciados 

de A e b. Na tabela 2.3 estão relacionadas algumas das principais equações 

propostas. 

 

Tabela 2.3 Equações ZxR 

Z = A Rb A B Validade 

Marshall & Palmer (1948) 200 1,6 
Precipitações homogêneas e eventos 
estratiformes 

Blanchard (1953) 31 1,37 Precipitações orográficas 
Jones (1956) 486 1,37 Precipitações convectivas 
Joss & Waldvogel (1967) 230 1,4 Precipitações médias 
Joss & Waldvogel (1967) 400 1,3 Processos convectivos intensos 
Joss & Waldvogel (1967) 100 1,4 Processos frontais – gotas muito pequenas 
Smith et al. (1975) 155 1,88 Processos convectivos – presença de 

granizo 
Sekhon & Srivastava 
(1970) 

1780 2,21 Neve 

Fonte: Adaptado de PESSOA (1993), TROVATI (1988), AUSTIN (1987) e SMITH et al. 
(1975) 
 

É consenso entre os pesquisadores que a variação dos parâmetros A e 

b não ocorre apenas em função do tipo de precipitação, mas também em 

função da posição geográfica. A variabilidade destes parâmetros é decorrente 

da variação da distribuição do tamanho de gotas, para cada tipo de 

precipitação e para cada localidade. Observa-se que A aumenta e b diminui 

com o aumento da intensidade do processo convectivo. Os valores mais 

elevados de b nas duas últimas fórmulas refletem a presença de gelo. 

GJERTSEN et al. (2003) afirma que o termo A é mais sensível às variações de 

tipo de evento do que o b.  

Apesar da existência de um grande número de equações que tentam 

representar a variabilidade da relação ZxR, as instituições que operam radares 

geralmente empregam apenas uma equação, usualmente a clássica de 

Marshall-Palmer em suas tarefas rotineiras. O uso de mais de uma equação 

exige a adoção de mecanismos que identifiquem o tipo de evento. Os 

softwares de tratamento de dados de refletividade de radar que contemplam 
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este tipo de análise estão ainda em fase de pesquisa e testes (ATLAS et 

al.,1997 e ROSSA et al.,2005).   

GJERTSEN et al. (2003) afirma que por muito tempo os termos ajuste e 

calibração de radar eram usados indistintamente como sinônimos, mas 

atualmente existe uma distinção entre eles. Calibração envolve procedimentos 

aplicados para alcançar um padrão de desempenho que seja repetido. Ajustes 

são modificações nas quantificações do radar para se adequar a uma 

quantidade de chuva medida de outra forma.  

Desta forma a calibração envolve a determinação de padrões de 

operação do radar, assim como a definição de equações de conversão da 

refletividade em intensidade ou volume de chuva. Os ajustes são métodos 

desenvolvidos para modificar as leituras feitas pelo radar com o objetivo de 

aproximar estes resultados aos valores medidos em outros instrumentos, na 

maioria das vezes em pluviômetros. No item 2.3.1 deste trabalho apresenta-se 

um panorama destes ajustes. 

Existem três formas clássicas para obter a relação entre Z e R, isto é, 

para calibrar o radar, descritas a seguir. 

2.1.2.1 Disdrômetro 

Os valores de refletividade de um radar são relacionados com os valores 

lidos em um disdrômetro. Disdrômetro é um equipamento desenvolvido para se 

obter amostras estatisticamente representativas das gotas presentes em uma 

determinada região. Com esse equipamento é possível determinar o espectro 

das gotas de chuva. 

O disdrômetro transforma o momentum mecânico da gota incidente em 

seu cone sensor em impulso elétrico. A amplitude do pulso elétrico gerado é 

proporcional ao diâmetro da partícula e sua velocidade de queda, que também 

depende do diâmetro da gota. Desta forma, a amplitude do pulso é 

proporcional ao tamanho da gota incidente. O sinal assim obtido deve ser 

processado e analisado por softwares específicos, que fornecem o espectro 

das gotas. A partir deste espectro é possível calcular tanto a refletividade 

equivalente do radar, como a intensidade da chuva.  
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O espectro varia com o tipo de precipitação e o estágio em que esta se 

encontra. Como o tamanho das partículas não é o único fator condicionante da 

precipitação, é possível que exista mais de uma equação ZxR para cada tipo 

de precipitação.  

2.1.2.2 Pluviômetro 

As informações de postos pluviométricos ou pluviográficos são 

comparadas com as informações do radar. Neste caso, o pluviômetro dá uma 

informação pontual, que será comparada à amostragem volumétrica, oriunda 

do radar. Percebe-se que existem problemas neste tipo de análise: enquanto o 

radar amostra um volume de gotículas de proporções consideráveis, o 

pluviômetro coleta gotas em uma pequena área próxima ao solo. Se o 

pluviômetro estiver localizado no ponto de precipitação máxima, o radar, 

comparativamente, fornecerá valores mais baixos. A comparação é mais 

eficiente para chuvas uniformes. 

CALHEIROS (1982) afirma que é importante perceber que os dois 

métodos determinam, de fato, duas relações distintas, pois o que o radar 

observa não é o que o pluviômetro detecta nem o que o disdrômetro mede. 

Isso somente ocorreria se o radar iluminasse as mesmas gotas coletadas pelo 

pluviômetro, e estas correspondessem à amostra analisada pelo disdrômetro, o 

que não é o caso. 

Porém é evidente que, apesar dos parâmetros Z e R medirem grandezas 

diferentes, elas guardam uma ligação física, pois correspondem a parâmetros 

do mesmo fenômeno. 

Seed3 afirma que a calibração feita com o disdrômetro fornece 

resultados mais consistentes e sugere que uma das causas seja o fato de tanto 

o disdrômetro como o radar apresentarem resultados diretamente relacionados 

com o diâmetro das partículas.  

                                                
3  Seed, A et al. (1996) – The impact of radar and raingauge sampling errors whem calibrating 
weather radar. Meteorology Applications v. 3: 43-52. Citado por Antonio (1998). 
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2.1.2.3 Método estatístico 

O método estatístico desenvolvido por Calheiros e Zawadzki leva em 

consideração o deslocamento da tormenta e usa o conceito de tempestades 

sintéticas. A tempestade sintética é a descrição da tormenta em termos de 

variação de intensidade ao longo de uma linha, a linha de direção de 

deslocamento da tormenta. 

Zawadzki4 observou que o erro quadrático médio resultante da 

comparação entre os dados de radar e as medidas de pluviógrafos era 

minimizado quando os dados pontuais eram espacializados ao longo da linha 

de deslocamento da tormenta. Assumiu que esta variação também ocorresse 

nas demais direções. O método fornece a relação Zh e R, considerando ambas 

as grandezas aleatórias e busca os eventos Zh e R com mesma probabilidade 

de ocorrência, P(Zh) = P(R).  

Dessa forma, para um determinado tipo de precipitação, selecionam-se 

os eventos de interesse na série histórica dos postos pluviográficos em estudo. 

Espacializam-se os dados pluviográficos existentes sobre uma área um pouco 

maior (1,3 vezes a dimensão linear da área elementar analisada pelo radar). 

Elabora-se um estudo estatístico das probabilidades acumuladas. Quanto ao 

radar, utilizam-se os dados de refletividade média por área elementar, para se 

proceder ao estudo estatístico de distribuição acumulada. A calibração é obtida 

através do cruzamento das ocorrências de eventos Zh e R com mesma 

probabilidade de ocorrência.  

Observa-se que os eventos não são os mesmos. O que se compara são, 

para um mesmo tipo de precipitação, as probabilidades de ocorrência de Zh e 

de R. Os registros pluviográficos podem ser mais antigos que as observações 

efetuadas por radar e a análise estatística é realizada ao longo da série 

histórica. Por outro lado, para o radar, não existem séries longas, mas há uma 

grande amostragem espacial. A série, para análise estatística, é montada com 

base em dados de um período de tempo bem menor, porém sobre uma área 

maior. 

                                                
4 Zawadzki, I. I. (1975) – On radar – raingage comparison. J. Appl. Meteor. 14: 1430-1436,  
Citado por Calheiros (1982). 
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Assim, compara-se a probabilidade de ocorrência de uma intensidade de 

chuva, obtida através da análise de uma série histórica de dados 

espacializados de pluviógrafos, com a probabilidade de ocorrência de um 

índice de reflexão, obtido através da análise de dados de refletividade, para 

uma grande área, para um mesmo tipo de precipitação. 

CALHEIROS (1982) aplicou este método para o tratamento dos dados 

do radar banda C de Bauru. Definiu curvas Zh x R, para a região central do 

Estado de São Paulo, para diversas distâncias do radar. 

ANTÓNIO (1995) calibrou os valores de A e b da equação ZxR para o 

radar banda C de Bauru tendo por base a rede de postos pluviográficos do 

DAEE. Fez a calibração por faixas de distância do radar e para áreas de 

amostragem (16 a 120 km2) e intervalos de tempo variando de 1, 6 e 24 horas. 

Observou-se a influência da distância nos parâmetros e dos tempos e área de 

integração.  

Atlas et al.5, 6 apresentam uma modificação do método proposto por 

Calheiros e Zawadzki para obtenção da relação ZxR. São emparelhados 

valores de Zi e Ri nos quais as probabilidades cumulativas de R e Z são iguais 

para vários percentis (10, 15, 20, 25% etc). A expressão ZxR é obtida através 

de curva de regressão entre os pares Zi e Ri, sendo que estes pares de valores 

foram determinados como os necessários para que sejam iguais as funções 

acumuladas Z*P(Z) e R*P(R). ROSSA et al. (2005) identificam estes métodos 

por PMM (Probability Mathing Method) ou WPMM (Window Probability Mathing 

Method). 

 

2.2 Incertezas nas medidas de chuva 

Pelo que foi exposto, e que é repetidamente reiterado na bibliografia, os 

pluviômetros e os radares medem água presente na atmosfera, mas em alturas 

e amostragens volumétricas diferentes. A água medida por estes aparelhos 

                                                
5 Atlas, D. Short, D. A; Rosenfeld, D.(1989) -  Climatologically tuned reflectivity – rain rate 
telations. 24 th. Conference on Radar Meteorology. AMS. Tallahasse, Flórida, p. 666-671,  
Citado por Govone (1996). 
6 Atlas, D.; Rosenfeld, D.; Wolf, D. B.(1990) – Climatologically tuned reflectivity – rain rate 
relations and links to area – time integrals . Journal of Applied Meteorology, 29:1120-1135.  
Citado por Govone (1996). 
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encontra-se em estágios diferentes do processo de precipitação. O pluviômetro 

mede a água efetivamente precipitada e o radar mede a água potencialmente 

precipitável. Na figura 2.5 ilustram-se os tipos de amostragem que cada 

instrumento faz para quantificação de um evento de chuva.  

 

 
Figura 2.5 Formas de medidas – radar e pluviômetro  

 
Além destas diferenças, os equipamentos têm características 

operacionais que afetam a qualidade da medida. Com relação a pluviômetros, 

Ochou7: relatou os seguintes problemas: 

 

• Inclinação acidental do aparelho.  

• Atritos mecânicos do aparelho. 

• Tempo de oscilação do pluviógrafo – tempo que o pluviógrafo demora a 

despejar a água coletada: estes erros aumentam com a intensidade da 

chuva: 5% para 8 mm/h e 10% para 16 mm/h. 

• Ausência de medidas em caso de precipitação fraca. 

• Diferenças na forma de amostragem: como a medida é pontual, mesmo 

para uma rede densa, alguns eventos com grande variabilidade espacial 

podem ser mal representados ao fazer a extrapolação espacial dos 



 20

valores medidos pontualmente. A medida feita pelo pluviômetro é 

contínua no tempo. 

• Presença de ventos fortes na altura de captação da chuva. 

 

Benitez et al.8 afirmam que as perdas de captação de água pelo 

pluviômetro em função de perturbações aerodinâmicas na presença de vento 

atingem 20% para ventos com velocidade de 16 km/h e 50% para ventos de 

80 km/h. BARNSTON (1991) cita estudos que apontam redução de 10% da 

chuva média quando em presença de ventos da ordem de 4 a 5 m/s (14 a 

18 km/h).  

Van GORP (2004) discute os efeitos do vento na captação de 

pluviômetros, inclusive nas alternativas desenvolvidas para minimizar o efeito 

aerodinâmico: pluviômetros instalados em buracos no chão e estruturas 

construídas para proteger a boca do pluviômetro da ação do vento em 

pluviômetros instalados em níveis normais. Concluiu que o quanto maior o 

bloqueio que a estrutura do pluviômetro faz à circulação do ar maior será o erro 

gerado. Os erros aumentam com a velocidade do vento e são mais evidentes 

para chuva de menor intensidade (menor diâmetro de gotas). Cita erros de 

10% para chuva com intensidade de 1 mm/h e velocidade de vento da ordem 

de 3 a 4 m/s, para esta mesma velocidade e intensidade de 5 mm/h os erros 

caem para 6%.  

Para o radar, os principais problemas que podem comprometer a 

qualidade da medida são: 

 

• Identificação do tipo de precipitação: a equação ZxR é função do tipo de 

precipitação, pois tanto o tamanho das gotas como sua distribuição 

variam com o tipo de chuva (a tabela 2.3 indica a variedade de 

equações). WMO (1974) indica que granizo fornecerá alta refletividade, 

enquanto neve, baixa refletividade. 

                                                                                                                                          
7 Ochou, A  D. (1985) – Estimation des taxes de precipitacion par radar meteorologique. 
Aplication aux donnees de l’experience copt 81. These du Diplome de Docteur de 3éme Cycle. 
Paris, 161 páginas. Citado por Govone (1996). 
8 Benitez et al. (1982) Guia Metodológico para la elaboracion del balance Hídrico de América 
del Sur – Estudios e informes em hidrologia, UNESCO. 130p. Citado por MATOS (1987). 
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• Evaporação: ocorre quando há precipitação em uma região com 

umidade relativa do ar baixa. Neste caso o radar tende a fornecer 

medidas superestimadas, pois as gotas iluminadas pelo feixe podem não 

chegar ao solo.  

• Distância: o radar ilumina regiões muito grandes que podem conter 

grande diversidade de estágios de precipitação. Quanto mais baixa a 

antena estiver, menor a altura e menor a área iluminada, porém a altura 

fica limitada aos obstáculos físicos que geram ecos de terreno. Por outro 

lado, quanto mais elevada a posição da antena, menor a interferência do 

terreno, porém quanto maior a área analisada, maior a probabilidade de 

interferências entre os fenômenos ali existentes. 

• Difração: o feixe do radar pode ser desviado quando interceptar uma 

camada de ar, próxima do solo, com alta refletividade. Este fenômeno 

recebe o nome de propagação anômala da radiação. 

• Atenuação atmosférica: ondas são atenuadas por gases, nuvens e 

precipitação. Novamente, quanto maior a distância do radar, maior a 

probabilidade de ocorrer atenuação. A atenuação varia em função do 

comprimento de onda do radar: quanto maior for o comprimento de onda 

menor a atenuação, portanto o radar banda S é o que é menos afetado.  

• Formação de chuvas em baixas altitudes: em casos de neblina e 

cerração, o feixe do radar pode não interceptar a camada e fornecer 

resultados subestimados. 

• Banda Brilhante: em chuvas estratiformes existe uma camada, 

correspondente à isoterma de 0 °C, com presença de gelo se 

liquefazendo. Esta faixa apresenta refletividade 5 a 10 dB mais forte que 

a chuva abaixo dela e bem superior à neve acima dela. É preciso ter 

muito cuidado quando o radar intercepta esta camada, pois as medidas 

fornecidas nesta região não representam a chuva na superfície. 

• Presença de granizo: assim como a banda brilhante, a presença de 

granizo fornece uma medida superestimada pelo radar. 

• Detecção de outros obstáculos, tais como aviões, aves, insetos, 

partículas sólidas em suspensão.  
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• Desvio por ventos: presença de ventos laterais pode deslocar a 

precipitação distorcendo os resultados. 

 

DONZELLI & MEZZASALMA (1995) afirmam que o radar meteorológico 

é o único instrumento que fornece informações da localização, da estrutura 

tridimensional do campo de precipitação e uma avaliação quantitativa com uma 

resolução comparável com os instrumentos clássicos de medida no chão. O 

valor do radar corresponde à média da chuva em um volume atmosférico 

equivalente a um radar cell. Esta medida está relacionada ao beamwidth 

(largura do feixe) e à distância do ponto ao radar (uma vez que a largura do 

feixe aumenta com a distância). Essa média espacial introduz um erro, pois o 

volume amostrado aumenta com a distância do radar, podendo incluir trechos 

com informações de precipitação em diferentes fases (sólida e líquida) e 

mesmo ausência de ecos de chuva. Isso leva a uma subestimativa da chuva 

por parte do radar e às vezes ausências de registro de chuva, quando está 

ocorrendo uma chuva fina em baixa altitude. O radar, por sua vez, pode 

superestimar a chuva na presença de granizo, quando o ar está muito seco e 

ocorre evaporação nos início da precipitação. Além disso, o radar não fornece 

medidas contínuas no tempo. 

JOSS (1990) diz que, além dos pontos anteriormente citados, a alta 

variabilidade do perfil de refletividade em uma tormenta e de evento para 

evento também dificulta a obtenção de uma relação ZxR. 

O perfil de uma chuva convectiva e estratiforme é muito diferente. 

BERNE et al. (2005) analisaram a estrutura vertical da precipitação para dois 

eventos, um tipicamente convectivo e o outro estratiforme. Amostraram 

volumes em faixas de 20 km a distâncias crescentes do radar. Os resultados 

estão apresentados na figura 2.6, onde se indica os valores de refletividade 

médios e os percentis de 20 e 80%. De acordo com o esperado, a chuva 

estratiforme apresenta uma grande variabilidade em função da altura e um pico 

bem pronunciado quando intercepta a banda brilhante; já o perfil vertical da 

chuva convectiva é mais uniforme. Nos dois casos, à medida que o volume 

amostrado está mais distante do radar o perfil é suavizado e perdem-se as 

informações em alturas mais baixas. Observando-se comparativamente os 

valores médios e os percentis verifica-se que o evento convectivo tem uma 
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variabilidade maior. Estas propriedades características formam a base para a 

elaboração de técnicas para classificação do tipo de evento e algoritmos de 

compensação destes efeitos. Os autores afirmam que estes algoritmos já foram 

testados no meio acadêmico, mas que ainda não se encontram operacionais 

para aplicação pelos Institutos que operam radares. 

 
Figura 2.6 Perfis verticais de refletividade para dois eventos típicos: estratiforme e convectivo. 
Amostragens feitas em faixas de 20 km a distancias progressivas do radar. A linha cheia 
representa os valores médios e as pontilhadas os quartis de 20 e 80%. 

Fonte: BERNE et al. (2005) 

 

ROSSA et al. (2005) afirmam que o uso do perfil de vertical de 

refletividade (VPR – Vertical Profile Reflectivity) para correção dos dados de 

radar é uma prática recente. O objetivo é trazer as informações para o nível do 

terreno. 

São muitos os estudos que congregam os dados de radar e de 

pluviômetros. A revisão bibliográfica referente a esse assunto foi apresentada, 

para facilidade de leitura, no item 2.3.1, quando diz respeito a técnicas de 
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correção e análise de desempenho relativo de campos de precipitação, e no 

item 3.4 quando os trabalhos abordam a aplicação de dados de chuva de radar 

em modelos hidrológicos chuva-vazão. 

2.3 Distribuição espacial da precipitação 

A espacialização de eventos de chuva pode ser feita seguindo duas 

abordagens. Na primeira, busca-se representar a distribuição espacial da 

chuva sobre uma área, geralmente na forma de mapas de isoietas, que recebe 

o nome de campo de precipitação. Na segunda, busca-se substituir o campo de 

precipitação por um único valor: a precipitação média espacial ou precipitação 

média sobre a área, que corresponde a uma lâmina de água de altura uniforme 

sobre toda a região considerada, associada a uma duração (BERTONI & 

TUCCI, 1993). Este valor médio é obtido a partir da adoção de uma hipótese de 

distribuição espacial.  

Esta espacialização pode ser feita a partir do uso exclusivo de dados de 

uma rede de postos pluviométricos e pluviográficos, do uso único de dados de 

radar e da combinação dessas duas formas de medir os eventos. 

A revisão bibliográfica está organizada da seguinte forma: em um 

primeiro momento aborda-se a variabilidade espacial dos eventos de chuva, 

depois se apresentam as técnicas de espacialização dos eventos de chuva que 

utilizam apenas a rede de postos de medida; por fim, aborda-se o uso de radar. 

Nessa última fase, a revisão contempla a comparação entre as duas formas de 

medida, técnicas de calibração de radar e técnicas de espacialização que usam 

ambas as fontes de dados. 

CALHEIROS (1982), TROVATI (1988) e GOVONE (1996) apresentaram 

uma ampla revisão bibliográfica sobre este assunto e parte dela está 

sintetizada a seguir. 

Hodson9 comparou as intensidades médias de chuva em intervalos de 

1 minuto de três pluviógrafos dispostos em linha reta, espaçados de 

100 metros, e encontrou desvios significativos. 

                                                
9 Hodson, M. C. (1970)  Rainfall rate variation within a radar resolution cell. Preprints 14 th 
Conf. On Radar Meteor. MAS., Tucson, p. 241-243. Citado por Govone (1996). 
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Huff10, ao estudar uma bacia hidrográfica com 1036 km2, estimou os 

seguintes erros amostrais na determinação da precipitação média: 20% para 

uma rede com densidade de 260 km2 (plu)–1, para chuva horária com 

intensidade de 2,54 mm, e 10 % para chuva de 24 horas de duração.  

SILVERMAN et al. (1981) citam outros estudos semelhantes ao de Huff, 

onde a variação percentual na determinação da precipitação média em uma 

área é calculada em função da variação da densidade da rede. Nestes estudos 

admite-se sempre como padrão de comparação a precipitação média calculada 

com a rede mais densa, uma vez que a distribuição real é desconhecia. Os 

autores ilustram a existência de diferentes formas para expressar a variação 

espacial da chuva: Huff11 comparou medidas feitas por pluviômetros espaçados 

de 6 ft (~1,8 m) e determinou sua variabilidade relativa em 4% para alturas 

pluviométricas menores que 5 mm e 1% para alturas pluviométricas maiores 

que 12,7 mm. Esta variabilidade corresponde à razão entre a média das 

diferenças dos os valores pontuais pela precipitação média. Woodley12 

expressou a precisão das medidas pontuais através da razão entre a maior 

diferença de altura pluviométrica registrada pelo maior registro, a qual 

denominou de porcentagem de incerteza. Obteve valores de 5% para alturas 

pluviométricas máximas de 25,4 mm e 12% para alturas de 2,54 mm. Esta falta 

de padronização na forma de cálculo e definição de variação espacial dificulta a 

comparação entre os diversos trabalhos. 

POMPÊO & RIGHETTO (1978) buscaram levantar informações básicas 

para modelação probabilística de eventos chuvosos convectivos e frontais na 

bacia do Rio Jacaré-Guaçu. Utilizaram registros pluviográficos (seis aparelhos), 

cartas sinóticas elaboradas pela Marinha e imagens do radar meteorológico de 

Bauru (banda C) durante o ano de 1978. A limitação quantitativa e qualitativa 

dos dados comprometeu a aplicação no modelo para simulação dos processos 

convectivos, porém algumas características foram identificadas: incidência de 

chuvas convectivas preferencialmente no final da tarde, com uma ocorrência 

                                                
10 Huff, F.A. (1970) – Sampling errors in measurements of mean precipitation. J. Appl. 
Meteorology. 9: 35-44,. Citado por Hildebrand (1979), Calheiros (1982) e Silverman et al. 
(1981). 
11 Huff, F. A  (1955) – Comparison between standard and small orifice raingages. Trans. Amer. 
Geophys. Union, 36, 689-694. Citado por Silverman (1981) 
12 Woodley, W. L. J. et all (1971) – Some preciptation aspects of Florida showers and 
thunderstorms. Weatherwise, 24, 106-119.  Citado por Silverman 
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significativa na madrugada; velocidade de deslocamento das células 

convectivas variando de 0 a 75 km/h com preponderância em 30 km/h; 

diâmetro das células variando de 1 a 18 km, com maior incidência na faixa de 

5 km. Em regimes frontais observou-se a ocorrência de chuvas isoladas logo 

antes da chegada da frente.  

Osborn et al.13 estudaram a variabilidade espacial da precipitação em 

duas bacias: uma no Arizona com área de 150 km2 e densidade de 2 km2 (plu)-1 

e outra no Novo México com 174 km2 e densidade de 2,6 km2 (plu)-1. 

Concluíram que a correlação entre pares de pluviômetros decresce 

rapidamente com a distância. Obtiveram um índice de correlação de 0,4 para 

distâncias entre pluviômetros de 5 km para primeira bacia e 10 km para 

segunda. Para 0,9 de correlação as distâncias caem para 0,9 e 1,3 km 

respectivamente. Para manter esta correlação de 0,9 entre pluviômetros, com 

uma chuva de 15 minutos de duração, o espaçamento entre pluviômetros cai 

para 300 metros na primeira bacia.  

SILVERMAN et al. (1981) estudaram a variação obtida no cálculo da 

precipitação média para diferentes padrões de rede de amostragem. Foram 

calculados campos de precipitação através de fórmulas teóricas que 

reproduzem as isoietas. Estas fórmulas têm parâmetros que controlam o 

tamanho, forma e gradiente da área com precipitação. Estes campos foram 

considerados como a “verdade”. Para cada campo gerado foi sobreposta uma 

malha de amostragem igualmente espaçada, com densidade variando de 1 a 

260 km2 (plu)-1 e para cada densidade variou-se o posicionamento de 

amostragem, gerando 400 conjuntos de dados. As precipitações médias “reais” 

foram calculadas por integração numérica para as isoietas e para rede de 

amostragem a precipitação média foi calculada usando a média aritmética. As 

precipitações médias apresentaram valores muito próximos, e não se 

mostraram dependentes da densidade de amostragem; exceto nos casos de 

células convectivas muito pequenas com altos gradientes, onde a porcentagem 

de eventos não amostrados superou 65%. Por outro lado, os desvios dos 

valores pontuais em relação ao valor médio (desvio padrão) mostraram-se 

altamente dependentes da densidade de amostragem. Analisaram também o 

                                                
13 Osborn, H. B. et al. – (1979) Dense network to measure convective rainfall in the southern-
western United States. Water Resour. Res. 15: 1701-1711. Citado por Calheiros (1982) 
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impacto da variação na amostragem na capacidade de avaliar o total 

precipitado em uma área, estudaram eventos convectivos reais e verificaram 

que para redes com densidade da ordem de 45-80 km2 (plu)–1, esta variação 

representa menos que 10% do total da amostra, de modo que, tendo em vista a 

alta variabilidade natural dos eventos de chuva, não parece existir nenhuma 

vantagem em usar redes com densidade maior. 

GOMES & MASSAMBANI (1983) constataram a variabilidade espacial 

da precipitação ao estudar registros de 19 postos pluviométricos, com 11 anos 

de duração, na bacia do Alto Tietê (3850 km2), que engloba a região urbana da 

cidade de São Paulo. Organizaram isoietas representando as precipitações 

médias anuais e mensais de fevereiro e agosto, respectivamente o mês mais 

chuvoso e o mais seco. Constataram a clara influência da topografia, que 

evidencia o efeito orográfico e a tendência do aumento de precipitação na 

região urbanizada. Explicitaram também as diferenças no padrão de 

distribuição espacial entre precipitações frontais e convectivas: ao apresentar 

as isoietas de dois eventos típicos, o evento frontal apresenta uma distribuição 

mais homogênea. 

No Estado de São Paulo, Conejo14 estudou a variabilidade espacial da 

precipitação analisando a correlação entre os dados pluviométricos diários de 

uma estação base e sete estações vizinhas, que distam 16 a 30 km, no 

município de Araras (bacia do Mogi-Guaçu). O autor obteve o maior coeficiente 

(0,6) nos meses de junho, julho e agosto e o pior (0,4) para março e novembro. 

EINFALT et al. (1998) estudaram a variação do volume total de 

precipitação em uma bacia quando os dados de uma única estação 

pluviográfica são utilizados para obter a precipitação média comparado com 

uma precipitação espacializada na área, obtida através da interpolação de 

dados de sete estações, utilizando o polígono de Thiessen. Eles estudaram 

uma bacia com 80 km2 no noroeste da Alemanha, com sete pluviógrafos, com 

séries de seis anos de dados. Escolheu-se um deles, mais central, para ser o 

pluviógrafo base. Os autores investigaram três hipóteses: 

 

                                                
14 Conejo, (1980) - Análise, geração e desagregação de precipitações diárias. Bol. Tec. DAEE. 
3: 81-224, Citado por Calheiros (1982) . 
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• Quando o dado pontual for extrapolado, ele deverá sofrer algum tipo de 

redução. Da comparação entre o volume de chuva da estação base, e o 

volume das demais estações compostas observou-se que os dados 

pontuais eram sempre superiores. 

• A variação espacial pode ser avaliada em função das condições gerais 

meteorológicas. Analisando a superestimativa do volume de chuva da 

estação base com relação aos dados espacializados para cada condição 

sinótica de tempo (The German Weather Service indica 29 tipos gerais 

de tempo), os autores não conseguiram chegar a resultados conclusivos. 

Porém, agrupando os eventos em inverno e verão, os resultados ficaram 

mais visíveis, ocorrendo uma superestimativa da ordem de 9,56% no 

verão e 5,7 % no inverno. 

• A variabilidade espacial é dependente do montante de chuva, isto é, 

quanto maior o volume de chuva, maior a variabilidade. A 

superestimativa dos eventos foi analisada em função do volume de 

precipitação. Observa-se que ela segue uma reta ascendente até o 

volume de 10 mm e a partir dele, os valores ficam praticamente 

constantes, na ordem de 8% no verão e 6 % no inverno. 

 

Três das sete estações estudadas, incluindo a estação base, restritas à 

uma área de 20 km2, tinham séries de 43 anos. Foi realizada uma análise de 

eventos extremos para a estação base, e para os dados espacializados através 

do polígono de Thiessen para estas três estações. No gráfico de período de 

retorno versus volume de chuva, os dados espacializados ficam 30 % abaixo 

dos referentes à apenas a estação base. 

Segundo RODRIGUES-ITURBE & MEJÍA (1974a), existem três 

abordagens para a obtenção da chuva média sobre uma área quando se 

trabalha apenas com dados de pluviômetros ou pluviógrafos. A primeira, 

através da definição de curvas indexadas à duração da chuva, que relacionam 

o fator de decaimento com a área, desenvolvidas pelo United States Weather 

Bureau. A segunda corresponde a uma série de métodos de interpolação de 

dados pluviométricos medidos pontualmente. O terceiro método, desenvolvido 

pelos autores acima citados, busca integrar aspectos teóricos da variabilidade 
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do fenômeno de precipitação com dados medidos na região. Essas três formas 

de abordagem estão detalhadas a seguir.  

 

• Curvas do United States Weather Bureau: foram desenvolvidas a partir 

de estudos realizados com redes de pluviógrafos de várias densidades, 

localizadas principalmente a leste do Rio Mississipi. As curvas, 

parametrizadas em função da duração da chuva, relacionam um fator de 

decaimento, K com a área. O fator de decaimento K pode ser 

equacionado da seguinte forma (RODRIGUES-ITURBE & MEJÍA 

1974a): 

 

)01,01,1exp()1,1exp(1 4
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AttK −−+−−= ..........................(14) 
 

pe KPP = ..............................................................(15) 

sendo:  

t  – duração da chuva em horas 
A  – área em milhas2. 
Pe  – precipitação espacializada 
Pp – precipitação pontual 
 

Como resultado final dessa técnica, obtém-se precipitação espacializada 

associada a uma duração. Desta forma, para projetos, pode-se espacializar 

uma chuva de determinada duração e período de retorno conhecido. É uma 

técnica de fácil aplicação. 

  

• Métodos empíricos para a determinação de uma precipitação média 

sobre uma área.   

Os métodos tradicionais de estimativa da distribuição espacial da 

precipitação determinam uma intensidade média para toda a bacia 

hidrográfica. Os mais conhecidos são: Método Aritmético, Polígono de 

Thiessen e Método das Isoietas. O primeiro corresponde à média 

aritmética simples dos postos mais próximos, o segundo a uma média 

ponderada por área de influência de cada posto e o terceiro traça 

isoietas a partir de técnicas diversas de interpolação; o cálculo da 

precipitação média é feito através de uma ponderação por área.  
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• Método desenvolvido por RODRIGUES-ITURBE & MEJÍA (1974 a e b), 

que busca integrar aspectos teóricos da variabilidade do fenômeno de 

precipitação com dados medidos. 

Estes autores também propõem um fator de decaimento da precipitação 

quando esta é espacializada, equivalente à expressão (15), 

anteriormente indicada. Para determinação do coeficiente de decaimento 

(K), o método proposto identifica uma precipitação espacializada que 

tenha a mesma probabilidade de ocorrência que uma precipitação 

medida em um posto.  

Para aplicação desta técnica são admitidas as seguintes hipóteses: o 

processo é isotrópico, isto é a distribuição de probabilidade é válida para 

toda a área estudada, e estacionário; admitindo também que a 

correlação espacial e temporal de um evento de precipitação são 

independentes. Os autores observaram que o fator de correção de 

alturas pluviométricas entre dois pontos depende unicamente das 

características da área em questão. Eles identificaram duas estruturas 

de correlação espacial como sendo representativas do processo de 

espacialização de dados em hidrologia. 

 

• A função exponencial: 

hv
evr
−=)(1 ...............................................................(16) 

 
• A função de Bessel 

)()( 11 vbvbKvr = ...............................................................(17) 

em que: 

r1 – coeficiente de correlação, 
v – distância entre os pontos 
h e b – parâmetros das funções 
K1 – função modificada de Bessel do segundo tipo.   

 
 

RODRIGUES-ITURBE & MEJÍA (1974 b) apresentam as distâncias 

médias entre dois pontos escolhidos aleatoriamente em áreas unitárias 

com formas conhecidas (tabela 2.4): 
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Tabela 2.4 Distâncias médias entre dois pontos tomados aleatoriamente para figuras 
geométricas com áreas unitárias (d1) 

Tipo de área Valor 

Círculo 0,5108 
Hexágono 0,5126 
Quadrado 0,5214 

Triângulo eqüilátero 0,5544 
Retângulo α = 2 0,5691 
Retângulo α = 4 0,7137 
Retângulo α = 16 1,3426 

Fonte: RODRIGUES-ITURBE & MEJÍA (1974 b). 
 

α - representa a relação entre os lados do retângulo. 
 

Com estes valores pode-se calcular a distância média para uma dada 

área através da seguinte expressão: 

 

1

)(

d

dvalor
v = ..........................................................(18) 

sendo:  

d – maior dimensão da área em estudo (diagonal do quadrado ou retângulo, 
diâmetro do círculo etc.) 
d1 – maior dimensão de uma figura semelhante com área unitária. 

  
Com os dados dos postos medidores de chuva da região é possível 

fazer um estudo da variação do coeficiente de correlação em função da 

distância entre os postos pluviométricos, obtendo-se uma curva de 

coeficiente de correlação versus distância. Com esta curva e com o valor 

da distância média obtida através da expressão (18), pode-se estimar o 

valor do coeficiente de correlação e substituindo-o nas funções (16 e 17) 

determinam–se os parâmetros b e h destas funções. 

RODRIGUES-ITURBE & MEJÍA (1974a) apresentam curvas 

relacionando os parâmetros das funções (h e b) e a área da bacia com 

fatores de decaimento K, finalizando, desta forma, o cálculo da 

precipitação média espacializada. 

 

Estas três metodologias de trabalho têm por objetivo a obtenção de uma 

precipitação média sobre a bacia. Existe uma outra abordagem, onde se busca 

não mais a determinação de uma precipitação média sobre uma área, mas sim 

a determinação de um campo de precipitação. 
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Este campo de precipitação pode ser composto com a utilização 

exclusiva de dados de postos pluviométricos, através da composição de 

isoietas, ou sobrepondo à região de estudo uma malha e calculando o valor da 

precipitação em cada pixel ou elemento da malha (The grid point method). 

Existem várias metodologias para obter o produto final nestas duas formas de 

abordagem. 

GOVONE (1996) cita as seguintes técnicas de interpolação para definir 

um campo de precipitação a partir de dados pontuais: Método de Krigeagem, 

Método Multiquadrático, Método do Inverso da Distância e Método da Mínima 

Curvatura. 

CREUTIN & OBLED (1982) fizeram revisão das técnicas de estimativa 

de valores pontuais de chuva e suas médias espaciais com base em dados de 

pluviômetros. As técnicas estudadas foram divididas em dois grupos: as mais 

simples, que são o método do vizinho mais próximo e a média aritmética, que 

são métodos determinísticos, e os sofisticados, que foram divididos em 

métodos determinísticos e estatísticos. O método determinístico sofisticado 

consiste em uma interpolação polinomial (spline-surface) para traçado de 

isoietas, e os estatísticos correspondem ao método de interpolação ótima de 

Gandin, um método de interpolação usando funções ortogonais empíricas 

(também conhecido como análise harmônica generalizada de processos 

aleatórios) e o método de kriging.  Os métodos foram testados em uma região 

com alta variabilidade pluviométrica e utilizou-se uma rede de 73 pluviômetros 

para estimativa e 26 pluviômetros para testes. Estudaram 81 eventos intensos 

de chuva, com pelo menos um pluviômetro registrando no mínimo 50 mm. Da 

comparação dos coeficientes de correlação dos valores pontuais observaram 

um desempenho semelhante para todos os métodos exceto para o método do 

vizinho mais próximo, que é claramente insatisfatório. Da análise global dos 

resultados concluem que os métodos classificados como sofisticados 

forneceram estimativas melhores, e que dentre eles a interpolação ótima de 

Gandin é o que fornece melhor resultado, esta interpolação é sugerida pela 

WMO desde 1970. 

De forma genérica, RIGHETTO (1998) explica a técnica do cálculo de 

precipitação por pixel através da expressão: 
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na qual: 

 
Pi    – precipitação em cada elemento de área (pixels) 
ξi,A , ξi,B , ξi,C – Fatores climatológicos que relacionam o local i com as 
estações A,B,C 
ri,A , ri,B , ri,C  – Distância entre o ponto i e os postos A, B e C 
PA , PB, PC – Precipitação medida nos postos A,B e C. 

 
COSTA & RIGHETTO (1987) desenvolveram um algoritmo que permite 

a espacialização dos dados pontuais de chuva. A estimativa do valor da chuva 

para cada pixel leva em consideração a distância do ponto da malha às 

estações pluviométricas. Para tanto, o método prevê uma ordenação destas 

estações e define a mais próxima como sendo a pivô. Com base na posição 

relativa entre o ponto, a estação pivô e as demais estações, eliminam-se 

aquelas consideradas redundantes. A precipitação é determinada através de 

ponderação entre as distâncias das estações e dos totais precipitados 

admitindo-se duas possibilidades: a ocorrência de núcleos convectivos e um 

campo de precipitação uniforme.  

No apêndice A deste trabalho apresenta-se a descrição desta 

metodologia. Para maiores detalhes, consultar COSTA & RIGHETTO (1987) e 

COSTA (1989). 

Para verificação da eficiência do método, os autores compararam o 

resultado obtido da metodologia proposta com o método de Thiessen. 

Consideraram o método das isoietas como padrão de comparação, por ser 

mais preciso. Concluíram que a nova metodologia é mais eficiente que 

Thiessen. 

KOUWEN & GARLAND (1989) também utilizaram o cálculo por pixel em 

seu trabalho. Para a determinação da precipitação em cada pixel é feita uma 

média de quatro valores. Coloca-se uma cruz no centro de cada pixel dividindo 

todo o campo de análise em quatro quadrantes; em cada quadrante escolhe-se 

a estação mais próxima e efetua-se uma média ponderada cujos pesos 

correspondem ao inverso da distância entre o centro do pixel e a estação. 

Nesse tipo de análise a estimativa de chuva no pixel nunca será maior, nem 

menor que os valores extremos observados, além disso, todos os pixels terão 

valores de chuva, o que pode não corresponder à realidade.  
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2.3.1 Integração de dados Pluviômetro Radar 

Vários pesquisadores observaram que seria interessante aliar as 

informações obtidas via radar aos dados medidos nos postos pluviométricos, 

uma vez que este último fornece informações quantitativas localizadas, e o 

radar fornece medidas espacializadas. Ambas as formas de aquisição de 

dados apresentam imprecisões e seus mecanismos de inter-relacionamento 

precisam ser determinados, uma vez que medem grandezas distintas. Tem-se 

por consensual neste tipo de pesquisa que: 

 

• Os pluviômetros e pluviógrafos medem a chuva no nível do solo com 

precisão. Fazem medidas contínuas, e no caso dos pluviógrafos indicam 

a distribuição temporal. Não fornecem indicações da distribuição 

espacial. 

• O radar é capaz de fornecer informações sobre a distribuição espacial e 

temporal, mas não coleta os dados de forma contínua, e faz uma 

amostragem volumétrica de grande proporção. 

 

O que resulta na advertência feita por AUSTIN (1987): 

 
“a cada instante a intensidade de chuva varia significativamente em 
distâncias menores que 1 km, e em um ponto ela pode mudar em 
intervalos de tempo de 1 minuto ou menos. Desta forma, a chuva 
amostrada por pluviômetros pode não ser representativa do volume 
amostrado pelo radar. Da mesma forma a taxa de chuva observada 
instantaneamente pelo radar pode não representar as intensidades que 
ocorreram entre os intervalos de observação”.  
 

Todas as técnicas que fazem o uso conjunto relacionam as medidas de 

radar com as de pluviômetros e propõem fatores de ajuste que são aplicados 

nos dados de radar “corrigindo-os”. Os fatores de ponderação geralmente 

consideram as distâncias relativas entre os instrumentos de medidas e os tipos 

de precipitação.  

A maioria dos trabalhos apresentados nesta revisão bibliográfica usa os 

pluviômetros para ajustar os dados de radar, considerando os primeiros como 

dados corretos; a verificação da qualidade do resultado é feita através de 

comparação com pluviômetros. 
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GJERTSEN et al. (2003) classificam as técnicas de ajuste da seguinte 

forma: 

 

• Simples: os dados de radar são ajustados a partir da comparação 

pontual de dados de pluviômetro e radar. Nesta categoria o ajuste pode 

ser uniforme, onde se determina um único fator de ajuste médio que é 

aplicado em todos os dados de radar; ou variável, onde se admite que 

os fatores de ajuste variam no espaço e no tempo.  

• Sofisticados: quando utiliza interpolação ótima ou estatística, técnicas de 

krigagem e filtro de Kalman. 

 

Todos os trabalhos de revisão e consolidação das pesquisas que 

envolvem a comparação de resultados de radar e pluviômetros enfatizam a 

necessidade de se fazer ajuste e compensação de todos os erros sistemáticos 

conhecidos nas medidas de radar: tipo de precipitação, perfil vertical de 

refletividade, ecos de terreno, atenuação, evaporação entre outros antes de 

fazer a composição das duas fontes de dados para elaboração do campo de 

precipitação. (JOSS & WALDVOGEL, 1990, SMITH, 1990, GJERTSEN et al. 

2003, BRAGA & MASSAMBANI, 1997 e ROSSA et al., 2005)  

SMITH et al. (1975) pesquisaram o ajuste de equações ZxR para chuvas 

de verão com presença de granizo, em uma área de 6500 km² na região 

centro-norte dos Estados Unidos. Usaram dados de radar banda S e 22 

pluviógrafos na otimização da equação e 80 pluviômetros para posterior 

comparação. Pesquisaram uma equação ZxR que minimizasse a diferença 

entre os resultados pontuais. Observaram a tendência dos dados de radar 

serem inferiores aos de pluviômetros; verificaram muitos casos onde um 

instrumento indicou chuva e o outro não, estes casos foram omitidos da 

otimização. Constataram que a otimização da equação de Marshall-Palmer 

trouxe melhorias, não muito significativas, na soma das diferenças dos valores 

obtidos pelo radar e pelos pluviômetros. Os valores de correlação obtidos entre 

os dados dos 22 pluviômetros e os de radar não foram melhorados (0,68). A 

equação obtida está indicada na tabela 2.3. 

Na etapa de comparação escolheram-se dias com leituras diárias totais 

superiores a 0,25 mm em ambos os instrumentos. Observaram novamente a 
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existência significativa de locais com leitura de chuva em radar e sem valores 

em alguns pluviômetros. Este fato foi explicado pela baixa taxa de precipitação 

que não seria detectada nos pluviômetros e pela ocorrência simultânea de 

evaporação. Os coeficientes de correlação foram da ordem de 0,65 e manteve-

se a tendência de obter valores mais elevados nos pluviômetros. Estudaram o 

índice G, que corresponde à razão entre a medida do pluviômetro e do radar 

(G=P/Ra). Fizeram o estudo dos valores de logaritmo de G e verificaram que os 

valores assemelhavam-se a uma distribuição normal com média aproximada no 

zero. Integraram a chuva na área e no tempo, para estudar o evento diário. 

Para os pluviômetros a integração em área foi feita por um processo 

semelhante ao polígono de Thiessen. Nesta etapa o coeficiente de correlação 

entre os dados obtidos pelas duas fontes foi de 0,88. Observaram a tendência 

do radar fornecer resultados mais elevados nos dias com chuvas muito baixas, 

do pluviômetro fornecer valores maiores para dias com chuvas moderadas e 

nos dias com chuvas intensas a dispersão ser balanceada. 

Collier et al. 15 e Collier 16 verificaram que para uma bacia de 50 km2 as 

estimativas feitas pelo radar, calibrado por um pluviômetro, apresentavam um 

erro inferior à 15 % para uma distância de 15 km do pluviômetro de 20% para 

distâncias de 20 km. Para chuvas intensas, com duração de 1 hora, existe uma 

equivalência de precisão para um sistema de radar calibrado por dois 

pluviômetros e uma rede de densidade de 20 km2 (plu)–1 e para chuvas 

uniformes esta equivalência ocorre para densidade de 100 km2 (plu)–1 de rede. 

BARGE et al. (1979) discutem o uso conjunto de dados de radar e 

pluviômetro para auxiliar o trabalho de hidrólogos operacionais na previsão e 

determinação correta de cheias. Compararam os resultados de radar, 

estimados pela equação de Marshall-Palmer, e pluviômetros em uma bacia 

hidrográfica no Canadá. Com vinte dias de dados obtiveram um fator de 

correção médio (G = P/Ra) de 1,15 e desvio padrão de 2,95. Ao analisar um 

evento de 6 dias de duração constataram, porém, valores de G variando de 

                                                
15 Collier, C. G. et al. (1975) A comparison of areal rainfall as measured by a raingauge-
calibrated radar system and raingauge network of various densities. Proc. 16 th Conf. On Radar 
Meteor. pp. 467-472, Boston: Amer. Meteor. Soc.,  Citado por Calheiros (1982) Antonio (1984) 
e Trovati (1988) 
16 Collier, C. G. (1977) Radar measurements of precipitation Proc. W. M. O Technical Conf. On 
Instruments and Methods of Observations, pp. 202-207, Geneva: World Meteor. Organiz.  
Citado por Calheiros  (1982).  
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0,28 a 3; a explicação para estes valores foi a constatação de núcleos 

convectivos que foram medidos pelo radar e não pelos pluviômetros. 

BRANDES (1975) propôs um método de calibração dos dados de radar 

que se tornou clássico. Uma rede é sobreposta à área de estudo. Para cada 

ponto desta rede é atribuído um fator de ponderação Wti, calculado 

individualmente para cada pluviômetro. 

 








 −
=
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exp ............................................................(20) 

sendo: 

Wti  – fator de ponderação do  i-ésimo pluviômetro em um ponto da rede. 
r – é a distância do ponto da rede ao pluviômetro 
EP – controla o grau de suavizamento e é determinado em função do 

espaçamento médio dos pluviômetros. Operacionalmente EP deve ser o 
menor possível, pois quanto menor for seu valor menor será o peso dado 
aos pluviômetros mais distantes. 

 

O cálculo é feito em duas etapas, na primeira etapa obtém-se uma 

estimativa de calibração do ponto da rede através da seguinte expressão: 
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em que: 

n – números de pluviômetros 
F1 – primeira estimativa da correção da precipitação no ponto 
Gi  – relação entre o valor do pluviômetro e uma média dos valores 

observados pelo radar no entorno do pluviômetro.  
Pi  – Medida de chuva no pluviômetro. 
R  – Média das medidas do radar nos nove pixels que envolvem o pixel de 

localização do pluviômetro 

R

P
G medidoi
i

−= ....................................................................(22) 

 
Calcula-se a seguir, nos locais das estações, a diferença Di, para todos 

os postos. Na expressão (23), F1 refere-se ao ponto mais próximo da estação. 

  

1FGD ii −= ....................................................................(23) 
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Procede-se à segunda iteração, calculando novamente WTi através da 

expressão (20), com o valor de EP reduzido à metade. A calibração final é 

obtida pela expressão (24).  

 

∑

∑

=

=+=
n

i

i

n

i

ii

WT

DWT

FF

1

1
12

*

....................................................................(24) 

 
Multiplicando-se o valor do radar no ponto por F2 obtém-se o valor 

calibrado do campo do radar.  

O autor testou este método para nove eventos convectivos. Utilizou 

dados de radar sem correção e combinados com duas densidades de rede 

pluviométrica, 900 e 1600 km2 (plu)-1, e também os dados da rede 

pluviométrica sozinhos. Analisou a capacidade das técnicas estimarem a 

precipitação média de uma bacia e de representar a variação espacial da 

chuva. O padrão de comparação foi uma rede de 118 pluviômetros, igualmente 

espaçados. A chuva total média na área que mais se aproximou com o padrão 

foi a oriunda da técnica proposta pelo autor, observou uma redução nos erros 

médios de 8% nas estimativas de precipitação obtidas por este método em 

relação à estimativas realizadas utilizando apenas a rede pluviométrica em 

redes com densidade de 900 km2 (plu)-1 e de 10% para redes com densidade 

de 1600 km2(plu)-1. Foram feitos estudos de correlação dos dados pontuais, 

onde alguns pluviômetros foram omitidos. Foi realizado um estudo de 

correlação entre os resultados medidos e os estimados usando apenas a rede 

pluviométrica e as técnicas conjugadas. Os coeficientes de correlação 

aumentaram quando se usou a técnica de Brandes de 0,73 para 0,88 para 

densidade de 900 km2 (plu)-1 e de 0,68 para 0,85 para 1600 km2 (plu)-1. Os 

campos compostos apresentaram maior variação espacial. 

Wilson e Brandes17 afirmam que comparações realizadas entre as 

estimativas de chuva de radar e pluviômetro mostram que em média as 

diferenças são da ordem de 30%, podendo chegar à um fator de 2 no caso de 

tempestades. 

                                                
17 Wilson , J. W. & Brandes, E. A. (1979) – Radar measurement of rainfall: a summary. Bulletin 
of the American Meteorological Society 60: 1048-1058, Citado por Trovati (1988). 
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HILDEBRAND et al. (1979) investigaram a eficiência das técnicas de 

integração radar pluviógrafos. Tomando por base a técnica desenvolvida por 

Brandes, combinaram medidas de chuvas convectivas de radar e pluviógrafos 

para previsão em pequenas áreas, utilizando dados de três situações 

experimentais diferentes referentes a chuvas convectivas na região de Illinois e 

Montana (EEUU). Os autores observaram que o campo de precipitações 

gerado apenas pelas observações pontuais difere bastante do campo gerado 

pelo radar. O uso de métodos compostos aproxima os resultados aos da rede 

de pluviógrafos. Os valores que mais diferem dos demais são os obtidos com o 

uso exclusivo do radar, obtendo-se resultados subestimados em relação aos 

outros, para todos eventos de chuva estudados Observaram que para a região 

de Montana, com clima seco, uma correção para os dados de radar, relativa 

aos efeitos da evaporação, é imprescindível. Os autores testaram a hipótese da 

existência de algum ganho de eficiência na utilização da técnica de integração 

de dados ao se variar a densidade da rede. Admitiram como verdadeiros os 

dados provenientes da rede completa de pluviógrafos. A densidade da rede foi 

paulatinamente sendo reduzida e para cada etapa foram calculados os erros 

médios percentuais dos valores obtidos com o uso desta rede, através dos 

dados do radar e com os métodos compostos. Os autores concluíram que, para 

densidades de rede da ordem de 100 km2 (plu)-1, a combinação de dados de 

pluviógrafos com radar não fornece dados mais precisos do que quando se 

utiliza somente a rede de pluviógrafos. Para densidades inferiores, 250 a 

300 km2 (plu)-1, as medidas combinadas são mais precisas para Illinois e 

menos precisas para Montana.  

Koistinen e Puhakka18 propuseram uma nova forma de compor um 

campo de precipitações, baseado no trabalho de Brandes, mas inserindo um 

ajuste que depende da distância entre pluviômetro e radar. É calculado um 

fator de ajuste (Fg) em cada estação.  

 

R

P
Fg =  ..........................................................................(25) 

 
P  – medida pluviômetro, 

                                                
18 Koistinen, J.;  Puhakka, T. (1981) – An improved spatial gauge-radar adjustment technique. 
20 th Conference on Radar Meteorology – Boston. pp. 179:186 - Citado por Govone (1996). 
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R  – Média das medidas do radar nos nove pixels que envolvem o pixel de 
localização do pluviômetro. 

 
Plotam-se os dados de log (Fg) versus a distância entre o pluviômetro e 

o radar (ρ). Através de métodos de regressão busca-se um ajuste para estes 

dados de modo que para cada ρ: seja possível a determinação de Log(Fg(ρ)) e 

conseqüentemente Fg(ρ).  

Como no método proposto por Brandes determina-se um fator 

ponderado de Fg, de acordo com as expressões abaixo indicadas: 
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na qual: 
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rijg  – distância entre o ponto (i,j) e a g-ésima estação 

ijgr – distância média entre o ponto (i,j) da rede e as estações utilizadas no 

cálculo.  
 

O cálculo final do campo é feito através de: 
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sendo: 

∗

r  – valor de EP do método de Brandes. Bellon et all19 sugerem que se 
adote valores de 40 km para chuvas estratiformes e 10 para chuvas 
convectivas. 

ρ(i,j)  – distância do ponto ao radar. 
F(ρ(i,j)) – obtida substituindo o valor ρ(i,j) em uma função de regressão que 

relaciona log(Plu/Radar) x ρ. 

),( jiF
∗

 – fator de ajuste final no ponto (i,j). A estimativa final ajustada é dada 
por: 

                                                
19 Bellon, A, et al.  (1985) – Study on the remote sensing of rainfall by radar and satellite for 
forest fire management. Final Repot for Pentawana National Forestry Institute. Citado por 
Govone (1996).  
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∗∗∗
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R(i,j)  – estimativa do radar no ponto (i,j)  

),( jiR
∗∗

 – estimativa calibrada do radar no ponto (i,j). 
 

Reed20 afirma que as técnicas de calibração alcançaram um sucesso 

relativo, uma vez que os fatores de calibração encontrados oscilam de 0,1 a 

5,0. Desta forma, existem razões para questionar a capacidade dos atuais 

sistemas em prover estimativas que sejam suficientemente precisas para o uso 

hidrológico. 

BARNSTON & THOMAS (1983) investigaram a acurácia da medida da 

chuva via radar e radar ajustado por pluviômetros, usando o dado pluviométrico 

como “verdade”. O trabalho foi realizado na Flórida em uma área de 

1,3x104 km2, que foi instrumentalizada com pluviômetros espaçados de 11 km; 

em uma região mais central de 500 km2 colocaram-se pluviômetros espaçados 

de 3,2 km. Nesta área mais central, calcularam um fator de ajuste pluviômetro/ 

radar (G = P/Ra), que foi aplicado em toda a área. Observaram que para 

chuvas muito baixas o índice G é bastante instável. Os autores buscaram 

identificar nas diferenças observadas entre pluviômetro-radar e pluviômetro-

radar ajustado, parcelas relativas a tendências e oscilações aleatórias. Em uma 

revisão teórica os autores sintetizam os possíveis resultados da comparação 

radar-pluviômetro na figura 2.7. 

A figura 2.7a indica um resultado onde os dados de radar apresentam 

uma tendência constante de subestimar os resultados. Na figura 2.7b, não são 

verificadas tendências, mas sim oscilações aleatórias; a faixa indicada na figura 

por 4σ (R-P), sinaliza que, se os erros seguirem a distribuição normal, esta 

faixa engloba 98% dos erros. Na figura c apresenta-se uma situação onde 

ocorre tendência e espalhamento. As figuras d e e não apresentam oscilações 

aleatórias, observa-se uma tendência que varia linearmente na figura e e não 

linear na figura d. A figura f corresponde à situação da figura d, adicionando 

uma variação aleatória. Os autores discutem que enquanto existe a 

possibilidade de se identificar e minorar os erros devido às tendências; os 

relativos aos erros aleatórios são muito mais difíceis de se eliminar. 

                                                
20 Reed, D.W. (1984) – A review of British forecasting practice – Institute of Hydrology - Report 
no 90, Citado por Trovati (1988). 
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Figura 2.7 Exemplos de tendências e desvios nos resultados de radar e pluviômetros.  

Fonte: BARNSTON & THOMAS (1983) 

Ao comparar os resultados de chuva, integrados em uma área, do radar 

com e sem ajuste aos valores dos pluviômetros, os autores observaram que os 

resultados do radar não ajustado (e ajustado) x pluviômetro forneciam uma 

curva semelhante à indicada na figura f; o coeficiente de correlação das duas 

curvas é muito semelhante e elevado (0,934 e 0,938), porém a reta ajustada 

para os dados corrigidos tem inclinação mais próxima à reta de 45 º. Os 

autores discutem que este comportamento evidencia que a correção dos dados 

eliminou uma parcela das tendências, mas não interferiu na parcela aleatória. 
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Para explicar a tendência não linear observada, os autores propuseram 

uma análise por faixas de precipitação, classificando em faixas de dias muito 

secos, secos, úmidos e muito úmidos; e verificaram que de fato existe um 

comportamento diferenciado nestas faixas. Para as faixas mais secas, os 

dados ajustados tendem a aumentar a diferença dos dados dos pluviômetros, 

em uma faixa intermediária parece não haver diferença significativa entre 

dados ajustados e sem ajuste, e para faixa mais chuvosa os dados ajustados 

se aproximam mais dos dados dos pluviômetros. Ao fazer a análise global, a 

média dos dados ajustados está mais próxima dos valores dos pluviômetros.  

BELLON & AUSTIN (1984) chegaram a diferenças da ordem de 30% 

quando estudaram estimativas de radar baseadas na equação de Marshall-

Palmer e dados provenientes de 10 pluviômetros em uma bacia de 600 km2 no 

Canadá para 36 eventos de chuva que ocorreram nos verões de três anos. As 

durações destes eventos variaram de 90 minutos até 10 horas. 

Zawadzki et al.21 determinaram o erro na chuva estimada pelo radar 

como uma função das resoluções espacial e temporal, usando valores de 

precipitação de 6 pluviômetros, em uma área de 36 km2 e dados de radar para 

eventos de 3 dias de chuva em 1981. Concluíram que a relação ZxR não é 

única e que depende da resolução espacial e temporal e da altura do CAPPI. 

As diferenças entre pluviômetro e radar diminuem a medida que aumenta-se o 

tempo de integração, aumenta-se o espaço e quando diminui-se a altura do 

CAPPI. A não consideração destes fatores conduz a erros nas medidas do 

radar. 

COLLIER (1986a) comparou os dados horários de chuva fornecidos por 

radar sem calibração e calibrados por uma rede telemétrica de pluviômetros, os 

dados originaram-se de um radar banda C localizado no noroeste da Inglaterra 

(NWWA – North West Water Authority). A técnica de calibração está baseada 

na relação entre a estimativa de radar e a estimativa de pluviômetro (A = Ra/P). 

Como este método propõe a obtenção do campo de precipitação em tempo 

real, os coeficientes A são analisados para identificação e classificação dos 

eventos chuvosos em frontais e convectivos uma vez que o coeficiente A varia 

em função do tipo de chuva. Há também variação espacial dos coeficientes em 

                                                
21 Zawadzki, et al. (1986) –  A radar raingauge comparison. 23 Conference on Radar 
Meteolology. Massachusets. EUA. Citado por Govone (1996). 
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função de efeitos orográficos identificados em estudos anteriores. O autor 

estudou as variações sazonais das médias mensais dos coeficientes A obtidos 

em intervalos de uma hora, observou a tendência do radar superestimar nas 

regiões mais próximas do radar, e de subestimar nas regiões mais distantes no 

inverno. A superestimativa foi explicada em função da presença da banda 

brilhante, e a subestimativa em função da baixa refletividade da neve e por não 

captar, por problemas de atenuação, os baixos índices pluviométricos das 

chuvas orográficas. No verão o radar forneceu boas estimativas. Ao comparar 

as estimativas horárias de chuva feitas com radar sem ajuste com os valores 

calibrados, o autor observou que o procedimento de calibração melhora 

sensivelmente a precisão dentro de uma distância de 75 km do radar nos 

processos frontais, a melhora é menos sensível nos processos convectivos. O 

autor detectou algumas estimativas inesperadas e relacionou-as aos 

procedimentos inerentes à calibração em tempo real. 

Dando prosseguimento a este trabalho, COLLIER (1986b) comparou as 

estimativas de precipitação feitas usando somente a rede telemétrica de 

pluviômetros e usando o radar calibrado por esta rede. Para definir uma técnica 

de estimativa, usando somente a rede telemétrica, o autor fez estudos de 

regressão múltipla, relacionando os diversos pluviômetros e concluiu que o 

método de substituição do valor pelo dado do pluviômetro mais próximo 

fornece os melhores resultados. Para comparar os dados estimados por radar 

e pela rede, ele comparou os desvios e tendências observados nos dois casos, 

separando eventos frontais e convectivos. Para eventos frontais os desvios 

observados são pequenos e da mesma ordem de magnitude nos dois casos, 

as estimativas de radar apresentam erros aleatórios para distâncias do radar 

maiores que 8 km e menores que 65 km. Nos eventos convectivos as 

estimativas de radar apresentam erros aleatórios e desvios menores. A 

conclusão do trabalho é um ponto a favor da utilização do radar combinado 

com pluviômetros, pois dentro de uma área de 75 km do radar, para qualquer 

tipo de chuva o espaçamento da rede deveria ser de 20 km, para produzir 

estimativas mais precisas que as obtidas a partir de dados de radar calibrados. 

Isto implica em um aumento de 200% no número de pluviômetros existentes. 

AUSTIN (1987) fez um trabalho de comparação das estimativas feitas 

por radar e por pluviômetros em Massachussetts (EEUU), procurando 
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identificar as causas físicas das discrepâncias nos valores observados. Foram 

avaliados dados de dois radares, banda C e S, de 33 pluviógrafos distantes do 

radar 40 a 128 km e mais 32 com distâncias de 128 a 200 km. Foram avaliados 

20 eventos de chuva e feitas 374 comparações individuais RaxP. Ao analisar o 

total precipitado coletado nos pluviômetros e as medidas totais feitas pelo 

radar, a diferença fica em torno de 10%; porém analisando individualmente os 

eventos são encontradas diferenças da ordem de 20%, a mais e a menos. A 

autora classificou e analisou separadamente os eventos em função da 

intensidade do processo convectivo. Células convectivas podem ser 

reconhecidas no radar como ecos de pequena dimensão (1-10 km) vários 

decibels mais fortes que os ecos das áreas de chuva circunvizinhas. Ela 

classificou da seguinte forma: 46 a 52 dBZ:  processo convectivo 

moderadamente forte; acima de 53 dBZ: muito intenso e abaixo de 45 dBZ:  

fraco. Em cada grupo ela identificou as condições sinóticas de cada evento e 

determinou os processo físicos preponderantes, e quais os tipos de ajustes. 

Nos processos convectivos intensos ela verificou que o radar apresentava 

resultados superestimados e concluiu que é necessário fixar um limite superior 

de intensidade de precipitação, para que a presença de granizo não distorça os 

resultados. Também julgou importante usar uma equação ZxR específica para 

este processo (Z = 400 * R1,3). Nos processos convectivos moderados, típicos 

dos sistemas frontais, o radar subestimou os resultados. De todas as 

explicações físicas apresentadas, a autora aponta como mais provável a 

existência de fortes correntes de circulação no interior das células de 

convecção. Um modo de melhorar o resultado é usando equação ZxR com 

expoentes mais baixos (Z = 230 * R1,2 ou Z = 230 * R1,1). Nos processo 

convectivos fracos, típicos de chuvas estratiformes, observou-se que os 

eventos não são tão homogêneos, mas que apresentam núcleos com 

precipitação mais intensa. Neste tipo de evento, houve a interceptação da 

banda brilhante, que ocasiona grandes distorções. Deve-se, portanto, tomar o 

cuidado de trabalhar sempre em camadas inferiores. Nestes eventos, com 

condições sinóticas de frente oclusa e frente ciclônica costal, a equação 

genérica (Z = 230*R1,4) representou bem os eventos; já para as frentes 

quentes, a chuva foi muito leve sendo necessário usar a equação específica 

(Z = 100 * R1,4). De forma geral, a autora conclui que para pesquisa e uso 
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operacional, o radar dá informações consistentes, principalmente em eventos 

convectivos intensos; em outras circunstâncias, ele dá informações qualitativas. 

Ela defende os processos de análise e ajuste que busquem identificar as 

causas físicas das distorções e o emprego de diferentes equações ZxR. Critica 

o método de ajuste proposto por Brandes, afirmando que as correções nos 

valores do radar só se justificam quando for observado um desvio consistente.  

Creutin et al22 apresentaram uma relação linear geoestatísitca para 

estimativa de chuvas em determinada área, usando medidas de radar e 

pluviômetros utilizando o método da cokrigagem linear para obter um estimador 

linear das quantidades de chuva combinando dados de radar e de 

pluviômetros. Como aplicação, usaram dados de onze eventos de chuvas 

observados diariamente na região de Paris, pelo sistema Melodi de radares de 

tempo. A rede de pluviométrica tem 98 estações em uma área de 20000 km2, 

sendo que 69 foram usadas para validação e 29 para aplicar a cokrigagem 

simplificada. Foram observadas chuvas frontais no inverno e convectivas no 

verão. A conclusão do trabalho é que para alguns dias a cokrigagem produz 

melhores resultados que a interpolação usando pluviômetros somente. Para 

outros dias, entretanto, nenhuma melhora é esperada da cokrigagem sobre a 

interpolação pluviométrica. Quando a densidade da rede é muito baixa, 

nenhuma informação pluviométrica melhora as medidas de radar. Os autores 

concluem afirmando que a metodologia apresentada é somente uma 

aproximação preliminar da análise conjunta de dados radar pluviômetro, e que 

esforços futuros devem ser feitos para diminuir estes erros. 

SEO et al. (1990 a e b) investigaram o desempenho do uso do método 

de cokrigagem para integrar dados de radar e pluviômetros na estimativa de 

campos de precipitação. Compararam as estimativas feitas por este método 

usando vários tipos de estimadores (ordinários, universais e disjuntivos) com as 

avaliações realizadas apenas por pluviômetros (com várias densidades de 

rede), com o uso exclusivo do radar, e com a calibração tradicional 

(determinística) do radar a partir de dados de pluviômetros usando o índice 

G = P/Ra (pluviômetro/radar). Foram realizados dois tipos de experimento: no 

                                                
22 Creutin, J. D. ; Delrieu, G. ; Lebel, T. (1988) – Rain measurement by raingage-radar 
combination: a geostatistical aproximation. J. of Atm. Oceanic. Tech. 5(1):102-115. Citado por 
Govone (1996). 
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primeiro o campo de radar foi usado como a ground truth e foram usados 

modelos matemáticos para gerar um campo de radar e amostrá-lo, obtendo 

medidas pontuais de pluviômetros; no segundo foi usado um modelo de 

distribuição temporal e espacial de chuva para geração do campo considerado 

como ground truth, e manteve-se o mesmo procedimento para geração do 

campo de radar e das estimativas de chuva pontual feitas pelos pluviômetros. 

Os autores concluíram que o uso da cokrigagem melhora as estimativas de 

chuva quando comparadas com as estimativas realizadas usando apenas os 

dados de pluviômetros ou os de radar. Fizeram uma análise comparativa do 

desempenho dos campos gerados pelos diferentes estimadores do método de 

cokrigagem e do esforço computacional para atingir o resultado, concluíram 

que quando se usa a cokrigagem ordinária, o ganho é apenas marginal, 

enquanto que a disjuntiva mostra substancial melhoria. A cokrigagem universal 

oferece pouca ou nenhuma vantagem sobre as outras duas, pois é 

computacionalmente trabalhosa.   

Nos trabalhos de revisão bibliográfica elaborados por SMITH (1990) e 

JOSS & WALDVOGEL (1990), verificou-se a existência de um grande número 

de trabalhos, com enfoques distintos, estudando a relação entre as medidas 

feitas por radar e pluviômetros; nota-se a grande efervescência de idéias e 

muitas controvérsias. Os autores constataram a necessidades de mais 

pesquisa para consolidação de alguns resultados.  

SMITH (1990) discorreu sobre a conveniência e em que circunstâncias é 

adequado ajustar os dados de radar com dados de pluviômetros. Mostrou 

trabalhos que estudam o comportamento típico das relações G = P/Ra 

(plu/radar), indicando que ela parece se aproximar de uma curva log-normal, 

corroborando sua pesquisa anterior, já citada neste trabalho.  

BARNSTON (1991), analisando os dados coletados na experiência já 

relatada nesta revisão bibliográfica em BARNSTON et al. (1983), propôs um 

método empírico para estimar a precisão e tendência das medidas de chuva 

feitas por radar e pluviômetros. A tendência refere-se a um erro sistemático que 

pode ser linear ou não, e a precisão é reflexo de erros aleatórios. Ao 

determinar a chuva média em uma área, medida através de pluviômetros, 

existem dois tipos de erros associados: os de medida e os de amostragem; 

sendo que estes últimos são preponderantes. Determinou os erros de 
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amostragem de uma chuva média em área calculada a partir de pluviômetros, 

trabalhando com densidades de rede cada vez menores. Verificou que o desvio 

padrão dos erros amostrais para todos os dados do estudo corresponde a 15% 

da chuva média; este valor varia de 11% para os dias mais úmidos à 30% nos 

dias mais secos. Comparou os resultados de pluviômetro com radar e com 

radar ajustado por um fator que depende da comparação de medidas de radar 

e pluviômetro (via índice G = P/Ra). Concluiu que os ajustes propostos nas 

medidas do radar são muito efetivos para eliminação de tendências, mas não 

na resolução, e que para os dias secos o ajuste pode piorar a resolução dos 

resultados. 

JAMES et al. (1993) utilizaram os campos de chuva de radar corrigidos 

através do método de Brandes e de kriging em tempo real para previsão de 

chuva. O trabalho de previsão de chuvas exige que sejam feitas estimativas 

sobre o comportamento futuro do campo de chuvas, que foi mantido constante 

em intensidade apenas transladando-o sobre a bacia, de acordo com a 

velocidade e direção de avanço da tormenta observada anteriormente. 

Observaram que os métodos são eficiente para chuvas estratiformes mas  não 

devem ser usados para  eventos convectivos. Para os três casos observados, 

os métodos compostos forneceram resultados melhores que os obtidos usando 

apenas os pluviômetros, porém não foi possível determinar qual dos métodos é 

superior.  

DONZELLI & MEZZASALMA (1995) estudaram a dependência espacial 

e temporal do fator de ajuste G = P/Ra. Usaram dados de radar banda C, 

equação Marshall-Palmer, CAPPI de 500 m e período de estudo de setembro a 

dezembro na Itália. Aos dados de radar foram ponderados em áreas quadradas 

de 5 km de lado em um intervalo de uma hora. Perceberam que o radar 

subestima os valores, o que fica mais evidente quando se analisa o valor diário. 

Fizeram uma análise da dependência de G (P/Ra) com a distância do radar, o 

ajuste linear não mostrou bons resultados. A análise de autocorrelação 

espacial e temporal dos valores de Ra, P e G indicam que a autocorrelação 

piora à medida que se aumentam os intervalos de tempo e espaço. Apesar de 

não alcançarem resultados conclusivos, afirmam que o uso de pluviômetros 

para corrigir os campos de precipitação gerados por radar é útil pois dilui as 

imprecisões das equações ZxR. Sinalizam que melhores resultados podem ser 
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obtidos com o uso de relações ZxR específicas para o tipo de precipitação e 

quando for possível identificar a causa física das divergências e corrigir através 

de fatores de ajustes específicos. 

MORIN et al. (1995) usaram o método WPMM (descrito no item 2.1.2.3) 

para combinação dos dados de pluviômetro e radar em Israel. Estudaram a 

chuva diária em uma bacia com 15 km2 com 22 pluviômetros, 5 destes usados 

para o ajuste e 17 para validação. Para um evento com 6 dias de duração e 

altura de chuva de 328 mm no pluviômetro observaram variações pontuais nos 

postos de medida de +15% a –14% entre o método proposto e os dados de 

pluviômetro. O coeficiente de variação dos erros observados nos 17 postos (Cv 

= desvio padrão dos erros /média dos registros de pluviômetro) foi de 7%. 

Fizeram análise de regressão entre os dados diários pontuais dos dois 

métodos e obtiveram um coeficiente de regressão de 0,825. Os autores 

discutem os benefícios que os recentes melhoramentos nas estimativas de 

chuva por radar podem trazer para bacias não monitoradas por pluviômetros. 

LIU & KRAJEWSKI (1996) verificaram que, mesmo para o radar, que 

fornece uma amostragem espacial e temporal muito mais rica, existe perda de 

informação em função da descontinuidade na coleta de dados. Uma tormenta 

que se desloque a 32 km/h, amostrada em intervalos de 15 minutos em pixels 

de 4 km, faz com que entre duas varreduras a tormenta tenha pulado dois 

pixels, e desta forma o deslocamento da célula deve ser considerado na 

composição de campos acumulados de precipitação. Os autores estudaram 

duas técnicas de interpolação entre varreduras de radar em um campo de 

precipitação gerado sinteticamente e verificaram que o emprego destas 

técnicas reduz o erro na quantificação da chuva acumulada, de forma 

diferenciada em eventos uniformes com baixa velocidade e eventos com altos 

gradientes e velocidade mais elevada. Os autores sugerem mais pesquisa para 

verificar a relevâncias destes erros. 

SEO (1998) estudou a composição de campos de precipitação obtidos a 

partir de dados de radar e pluviômetros. Comparou os campos gerados usando 

apenas pluviômetros com a interpolação feita usando o inverso do quadrado da 

distância; o campo de radar com correção de tendências feitas através do 

índice G = P/Ra e dois métodos estatísticos que congregam as duas formas de 

dados através de estimador kriging. Observou que o uso exclusivo do radar 
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fornece resultados subestimados, principalmente nos meses em que os 

eventos de chuva são oriundos de formações de nuvens mais baixas. Nos 

meses de verão, quando há o predomínio dos eventos convectivos, o radar tem 

seu desempenho melhorado quando comparado exclusivamente com o campo 

de pluviômetros. Os métodos estatísticos apresentam os melhores 

desempenhos nos meses onde não há o predomínio dos processos 

convectivos, uma vez que o desempenho destes métodos está associado à 

correlação espacial dos campos de chuva. De modo geral, os resultados 

indicam que os métodos estatísticos apresentam melhor estimativa que os 

demais, exceto para chuvas superiores a 25 mm/h, onde o campo gerado por 

radar fornece melhores resultados.  

SEO et al. (1999) deram seqüência aos estudos de campos de chuva 

através de uma nova forma de abordagem que é a pesquisa de estimativa das 

tendências observadas no campo de chuva medido pelo radar em tempo real, 

para aplicação de forma operacional na previsão hidrológica.  

STEINER et al. (1999) verificaram o impacto da qualidade de dados 

pluviométricos nos campos ajustados de radar. O experimento foi realizado em 

uma bacia de 21,4 km2 no norte do Mississippi com 30 postos pluviométricos, 

sendo 12 pluviógrafos de caçamba basculante (tipping bucket) e 1 disdrômetro. 

O radar fornece dados com resolução de 1km e intervalo de tempo de 5 

minutos. A equação do radar utilizada foi Z = 300*R1,4. Selecionaram 30 

eventos de chuva dos anos de 1996 e 1997 com chuvas superiores a 10 mm 

(faixa de 10 a 70 mm). Os autores observaram que em 80% dos casos o radar 

apresentou resultados menores que o pluviômetro. A relação 

Radar/Pluviômetro variou de 0,39 a 2,49. O ajuste, para retirar a tendência, foi 

realizado da seguinte forma: 

 
bbRABZ −= .................................................................(30) 
 

Sendo b um fator de ajuste para remoção das tendências que foi obtido 

da seguinte forma: 
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Estudaram os dados disdrométricos de um dos eventos, com cinco 

horas de duração, que apresentava boa concordância entre pluviômetros e 

radar. Neste evento foi possível identificar três comportamentos específicos, 

que levaram ao uso de três equações ZxR distintas, com ganho de qualidade. 

Analisaram os locais onde os valores fornecidos pelos pluviógrafos de báscula 

e pelo radar eram muito discrepantes, compararam com outros tipos de postos 

pluviométricos e eliminaram os postos julgados ruins. A freqüência de falhas 

em pluviógrafos de báscula é elevada, nenhum deles funcionou corretamente 

100% do tempo em um período de 2 anos; em dois eventos somente metade 

dos pluviógrafos forneceram dados confiáveis. Usaram vários cenários para 

comparação dos resultados: uso somente da equação ZxR, uso de um limite de 

refletividade mínimo, um limite de refletividade máximo para evitar as 

distorções em função da presença de granizo, a equação ajustada pelo método 

descrito pelas equações (30) e (31) para retirar as tendências. O desempenho 

foi avaliado em função do RMSE (root mean square error).Como o método 

proposto para eliminação de tendência sempre diminui a diferença entre 

valores medidos nos pluviômetros e no radar, a sua utilização pode atenuar 

inadequações na fórmula do radar. Concluíram que a utilização do método de 

eliminação de tendências, com base apenas em dados de pluviógrafos 

confiáveis, pode reduzir o RMSE a valores da ordem de 10%, o que significa 

uma melhora, pois a literatura registra resultados obtidos por outros 

pesquisadores que variam de 8 a 42% porém com valores mais freqüentes da 

ordem de 30%. 

STANZANI, et al. (2000) compararam campos mensais de precipitação 

gerados somente por dados de radar, pluviômetros e radar ajustado pelo 

método de Koistinen & Puhakka (já relatado nesta revisão). Os pesquisadores 

contaram com duas redes pluviométricas, 30 pluviômetros usados no 

procedimento de ajuste de radar, e 50 na verificação. Ao analisar a variação da 

chuva mensal ao longo de dois anos, observaram que o radar ajustado fornece 

valores bem próximos do pluviômetro, e que o radar subestima sempre; porém 

existe uma variação na magnitude da subestimativa ao longo do ano. Os 

autores separaram os eventos em estratiformes e convectivos, usando a 

ausência de registro de trovoadas como critério para a classificação do evento 

em estratiforme. Acumularam as alturas de chuva no ano e verificaram que 
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para chuva estratiforme o radar subestimou em 50% e o método composto 

superestimou em 5%. Para eventos convectivos o comportamento foi 

diferenciado para os dois anos de análise, no primeiro ambos os métodos 

subestimaram, o radar 54% e o método composto 2%; no segundo o radar 

subestimou 37% e o método composto superestimou 20%. 

VELASCO-FORERO et al. (2004) estudaram dois radares banda C, 

distantes entre si 7 km e 75 pluviômetros. Analisaram um evento de 35 horas 

de duração e fizeram ajustes para correção de ecos de terreno nas medidas de 

radar. Da comparação com dados de pluviômetro observaram que um dos 

radares subestimava e o outro superestimava. Fizeram a correção para 

eliminar as tendências nos dois radares e verificaram a correlação entre os 

valores acumulados no período nos pluviômetros e nos pixels correspondentes 

no radar obtendo correlação de 0,73 e 0,85 e eficiência (Nash – esta 

formulação esta apresentada no capítulo 3.3) 0,20 e –1,84, respectivamente 

para cada um dos radares. Aplicaram uma técnica de combinação dos dados 

de radar e pluviômetro usando kriging e obtiveram os seguintes resultados: 

0,82 e 0,82 na correlação e 0,66 e 0,64 na eficiência, indicando uma melhora 

no desempenho relativo.  

Segundo SALEK et al. (2004) o Instituto Meteorológico da República 

Tcheca conta com dois radares banda C. Estes dados são ajustados por meio 

de uma equação ZxR, corrigem-se os ecos de terreno, impõem-se limites 

superiores e inferiores de refletividade, usam o perfil vertical de refletividade e 

contam com uma rede de pluviômetros para retirada de tendências. Usam 

também um método que combina os dados de radar e pluviômetros de uma 

rede telemétrica, onde se pondera a variabilidade dos campos de radar 

ajustado e pluviômetros e as distâncias entre pluviômetros. Os campos de 

precipitação gerados somente por radar, por radar ajustado, por pluviômetros e 

por radar e pluviômetros combinados são disponibilizados na internet para 

períodos de acumulação de 1, 6 e 24 horas. Foi feita uma verificação usando 

os dados acumulados em 24 horas por um período de 10 dias. Os pluviômetros 

usados neste teste não pertencem à rede operacional do Instituto. Observou-se 

que a rede telemétrica de pluviômetros e o radar fornecem a mesma ordem de 

grandeza de RMSE, que o radar ajustado reduz os erros em 16% e a 

combinação de dados com pluviômetro reduz em 20%.  
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FAURE et al. (2005) apresenta o conceito de hidrologic visibility - 

visibilidade hidrológica – que se refere a uma avaliação da qualidade dos 

dados de radar. O artigo descreve a aplicação do software VISHYDRO para 

seleção de locais de instalação de radares meteorológicos. O software avalia a 

qualidade do dado de radar a partir de dados topográficos (MNT – modelo 

numérico de terreno), características operacionais do radar e perfis verticais de 

refletividade. Com esses dados é possível para cada localidade e intervalo de 

tempo identificar um índice de qualidade e o fator gerador da queda de 

qualidade, permitindo que sejam feitos ajustes específicos. Os mapas de 

visibilidade hidrológica devem ser fornecidos juntamente com os campos de 

precipitação para orientar os usuários sobre a conveniência de usar o dado de 

radar, substituí-lo por informações de pluviômetros, ou de um outro radar que 

cubra a mesma região e também sobre a opção por formas de ajuste. As 

técnicas que combinam dado de radar e pluviômetro somente devem ser 

aplicadas após a análise do mapa de visibilidade hidrológica. Os autores 

relatam que este software é usado atualmente na França para avaliar a 

qualidade de cobertura dos 24 radares e para melhorar seus procedimentos 

operacionais.  

Os Estados Unidos e a comunidade européia têm realizado pesquisas 

com radares e suas aplicações de forma coordenada através dos programas 

NEXRAD (Next Generation Radar) e COST (European Co-operation in the field 

of Scientific and Technical Research), respectivamente. Apesar de terem sido 

observados avanços significativos em técnicas que melhoram os dados de 

radar, ainda hoje são poucas as aplicações operacionais em hidrologia. Isto 

ocorre em função da dificuldade de acesso e da falta de confiança nestes 

dados, além da falta de integração entre hidrólogos e especialistas em radar. 

BRAGA & MASSAMBANI (1997).  

O COST-717, cujo relatório final foi publicado em 2005, teve como 

objetivo principal a integração dos dados de radar em atividades hidrológicas. 

Contou com vários grupos de trabalho e suas principais conclusões no que diz 

respeito à geração de dados de chuva espacializados no nível do terreno são: 
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• O radar não pode ser encarado como uma ferramenta que substitua os 

pluviômetros, mas sim como uma fonte de dados que deve ser 

complementada por pluviômetros. As pesquisas mais recentes adotam 

sempre uma abordagem multi-sensor. 

• As técnicas de ajuste passam necessariamente pela comparação 

radar/pluviômetro, e por este motivo exigem um rigoroso controle de 

qualidade dos dados coletados pelos dois instrumentos. Os dados de 

radar devem ser corrigidos para eliminar ecos de terreno, propagação 

anômala e banda brilhante; a análise do perfil vertical de refletividade é 

muito eficiente para estes ajustes. As técnicas mistas só devem ser 

aplicadas após estas correções. 

• Uma vez que não existe um padrão global de aplicações, é necessário 

que as técnicas mistas que combinam pluviômetro e radar sejam 

ajustadas para as condições locais e ao propósito da estimativa 

(resolução espacial e temporal). 

• Desenvolvimento de métodos eficientes para identificação do tipo de 

precipitação e o uso de várias equações ZxR para geração de campos 

de precipitação é ainda um desafio. GJERTSEN (2003) afirma que a 

escolha inicial da equação ZxR não é crítica quando os ajustes via 

pluviômetro são usados. O termo b da equação não apresenta uma 

ligação muito significativa com o tipo de precipitação e pode ser deixado 

constante por grandes períodos de tempo sem erros relevantes. O fator 

A deve ser ajustado continuamente para refletir as oscilações do perfil 

vertical de refletividade. 

• Conceito de visibilidade hidrológica é uma ferramenta importante para 

que o usuário do dado avalie quando, onde e quais técnicas de correção 

são oportunas.  

• Devem ser feitos investimentos no treinamento de hidrólogos para 

trabalhar com os produtos gerados pelos institutos meteorológicos, 

assim como os especialistas de radar devem ser estimulados a 

disponibilizar o dado num formato interessante para o hidrólogo. 

• Deve-se tentar homogeneizar os produtos de radar, uma vez que há um 

grande interesse na troca de informações entre os diversos institutos. A 
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padronização deve abranger as estratégias de medida e controle de 

qualidade dos dados, os formatos finais de arquivos de dados e 

ferramentas de visualização. 

 

Este relatório final informa que os erros nas estimativas de chuva ainda 

podem variar de -50% a +100% mesmo depois que todos os ajustes e 

correções terem sido realizados. A qualidade dos dados é um fator 

preponderante, e valores distorcidos acumulados ao longo do tempo podem 

levar a resultados irreais. Afirma também que não se deve esperar precisão 

pontual do radar.  

O relatório conclui que no panorama atual é difícil ter uma visão 

completa das conseqüências práticas das limitações do radar. Ressalta a 

existência de um grande número de artigos individuais que relatam bons e 

maus desempenhos, em condições nem sempre comparáveis (ROSSA et al., 

2005 e GJERTSEN et al., 2005).  

O uso de modelos hidrológicos de transformação chuva-vazão para 

medir o desempenho dos campos de precipitação é uma das estratégias de 

pesquisa. A revisão da literatura deste tema esta apresentada no item 3.4. 

No Brasil, a pesquisa envolvendo radares meteorológicos é significativa. 

Os principais pontos de referência na área são: o IPMet da UNESP com dois 

radares banda S operando em Bauru e Presidente Prudente; o CTH (Centro 

Tecnológico de Hidráulica de Recursos Hídricos) do DAEE opera um radar 

banda S instalado na barragem de Ponte Nova, localizada no município de 

Biritiba Mirim, próximo à cidade de São Paulo; o SIMEPAR opera um radar 

banda S instalado no município de Teixeira Soares, no interior do Estado do 

Paraná, distante 164 km de Curitiba, o SIRMAL, vinculado à Universidade 

Federal do Alagoas, opera um radar banda C instalado no município de 

Maceió, a FUNCEME opera um radar banda X em Fortaleza no Ceará e a 

Universidade Federal de Pelotas opera um radar banda S. Além destes, 

existem também radares que operam principalmente voltados ao apoio à 

navegação aérea, que geram dados meteorológicos que são utilizados para 

previsão do tempo, mas que não mantêm um sistema de armazenamento 

contínuo de dados. Estes últimos estão localizados em Petrópolis (Pico do 

Couto), Brasília (Gama), São Roque e Porto Alegre (Santiago e Canguçu) e 
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Morro da Igreja em Santa Catarina (CLARKE & DIAS, 2003, DECEA, 2005 e 

UFAL, 2005). 

Apresenta-se a seguir um panorama nacional das aplicações 

hidrológicas feitas com dados de radar.  

Uma das linhas de pesquisa desenvolvidas junto ao radar da Ponte 

Nova é o desenvolvimento de um sistema de alerta de cheias na região 

metropolitana de São Paulo (PESSOA, 1986, PEREIRA FILHO, 1989, BRAGA, 

1995 e PISANI, 2003).  

BARBOSA et al. (1998) fizeram um estudo buscando inter-relacionar os 

dados pluviométricos de radar e de pluviógrafos. Utilizando os dados do radar 

do CTH, localizado na cabeceira do rio Tietê e de postos pluviométricos 

pertencentes à rede telemétrica do Alto-Tietê. Foram estudados dois eventos 

de chuva, um frontal e outro convectivo. A hipótese de isotropia foi investigada 

analisando variogramas direcionais para estes dois casos. Os autores 

observaram um comportamento distinto nos variogramas frontais e 

convectivos, sendo que para o sistema frontal a estrutura de correlação é mais 

pronunciada para distâncias de até 90 km, e no sistema convectivo esta 

distância cai para 30 km. Confrontando dados de radar e de postos 

pluviométricos foi constatada a presença de correlação entre estes dados, 

justificando estudos de integração destas bases através de modelos 

geoestatísticos. 

O trabalho de Calheiros & Antonio23 retratou as isoietas traçadas a partir 

de dados do radar do IPMet de Bauru e da rede pluviométrica, com densidade 

de 300 km2 (plu)–1, na bacia do rio Jacaré-Guaçu, onde observa-se uma grande 

diferenciação na distribuição espacial obtida através da utilização dos dois 

métodos 

ANTONIO (1984) investigou o comportamento das divergências entre as 

informações obtidas por radar e por pluviógrafos em função da distância, para 

três áreas de integração (16, 44 e 120 km2) e para intervalos de tempo 

variando de 10 minutos até 24 horas. As informações do radar foram 

convertidas para intensidade através da equação de Marshall-Palmer e das 

                                                
23 Calheiros, R. V. & Antonio, M. A.(1979) - Radar hydrometeorology in central São Paulo. 
Brazil. Proc. Symposium/Workshop  on Digital Radar Reflectivity Processing with Application to 
Hydrometeorology. Boston: Amer. Meteor. Soc.  Citado por Calheiros (1982) 
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equações propostas por CALHEIROS (1982). Os resultados apresentados pelo 

autor indicam que, para grandes distâncias (maiores que 100 km), as correções 

propostas por Calheiros são significativas, na faixa intermediária as equações 

são muito semelhantes. Ele sugere que uma discretização maior destas 

equações pode influir numa melhora dos resultados. Quanto maiores as áreas 

e os tempos de integração da chuva, menores os valores encontrados da 

relação P/Ra (mais próximo da unidade). 

ANTONIO (1998a e 2000) fez estudos voltados para o desenvolvimento 

de equações ZxR para o radar banda S instalado em Bauru em 1992, que 

estão detalhados no capítulo 5.1. 

Segundo ANTONIO (1998), a CESP utilizou os dados de radar de Bauru 

de 1979 a 1985 para a composição de hidrogramas para gestão do sistema 

hidrelétrico nos rios Tietê e Paranapanema. Trabalhou com estimativas 

horárias de chuva, seis níveis de intensidade e resolução de 110 km2. Os 

hidrogramas simulados foram comparados com os observados e esta 

companhia considerou os resultados satisfatórios.  

PESSOA (1986) e TROVATI (1988) aplicaram os dados do radar de 

Bauru em modelos hidrológicos chuva-vazão. O relato dessas experiências 

está apresentado no capítulo 3.4 deste trabalho.  

GOVONE (1996) estudou a utilização de filtro de Kalman para eliminar 

ruídos em campos de precipitação. Trabalhou com campos sintéticos de radar 

onde foram introduzidos ruídos e testou-se a habilidade do método de eliminá-

los. De particular interesse para o presente trabalho é a ampla revisão 

bibliográfica feita pelo autor em técnicas de ajuste de dados de radar.  

CALVETTI et al. (2003) comparou os campos de precipitação na região 

metropolitana de Curitiba gerados a partir de dados do radar do SIMEPAR e de 

pluviômetros disponíveis na região, para um evento de grandes proporções que 

ocasionou inundações. Os autores utilizaram o método ANOBES (análise 

objetiva estatística) para integrar as informações dos dois instrumentos de 

medida. Trata-se de um método que corrige as informações do radar através 

da ponderação das diferenças registradas pontualmente pelos dois 

instrumentos de medida. Para o radar usaram o CAPPI de 3 km, resolução de 

4 km2 e a equação de Marshall-Palmer. Foi feito um ajuste para compensar o 

deslocamento da tormenta entre as varreduras do radar. Os autores concluíram 
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que o radar e a rede pluviométrica deram informações coerentes, observaram 

que as correções feitas pelo método ANOBES ficaram restritas a áreas que 

envolvem os pluviômetros e sugerem um adensamento de rede pluviométrica 

para melhorar as estimativas do campo de precipitação.  

2.4 Síntese da revisão 

Os principais pontos da revisão podem ser sintetizados da seguinte 

forma: 

 

• As particularidades dos instrumentos de medida (pluviômetros e radar) 

são responsáveis por grandes diferenças entre os resultados. Os dados 

de radar devem ser submetidos à análise para eliminação de erros 

sistemáticos antes de serem usados na composição de campos de 

precipitação.  

• Existe um grande número de métodos para espacializar a chuva medida 

em pluviômetros, assim como existem também inúmeras técnicas para 

calibrar e ajustar os dados de radar. 

• Observa-se a dificuldade na proposição de um método de combinação 

de dados de radar e pluviômetros que considere o tipo de precipitação e 

adote estratégias diferentes de ajuste. 

• A revisão bibliográfica indica que a distribuição espacial da chuva e a 

comparação de campos de precipitação obtidos por vários instrumentos 

de medida é um assunto bastante pesquisado.  

• A avaliação do desempenho de campos de precipitação é feita por meio 

de índices e coeficientes bastante variados. A falta de padronização dos 

índices de avaliação aliada à diversidade de enfoque das pesquisas e à 

grande variabilidade dos objetos de estudo dificulta as generalizações e 

sínteses.  

• Não há consenso no meio acadêmico para indicar uma metodologia de 

composição de campos de precipitação que seja superior às demais. 

• Observa-se, porém, resultados convergentes na avaliação do 

comportamento relativo pluviômetro/radar (índice G ).  
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• Os mais recentes estudos recomendam o uso conjunto de pluviômetros 

e de radar para composição dos campos de precipitação. Recomendam 

também uma maior integração entre hidrólogos e meteorologistas para 

fomentar o uso do dado de radar em atividades correntes da engenharia 

hidrológica.  

 
 


