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Precipitação acumulada
Apresentação
Este documento descreve as características e os procedimentos de uso das
diversas variáveis que compõem o Banco de Dados do Sistema de Informações
Ambientais (SISAM) desenvolvido pelo INPE.
As  variáveis  do  SISAM  são  provenientes  de  fontes  distintas,  e  pode
existir mais de uma fonte para a mesma variável. Por este motivo neste
documento segue as principais informações relevantes para cada variável
usada.



Detalhes da variável

Nome da variável Precipitação acumulada 

Unidade de medida Milímetros por dia (mm/dia)

Fonte 1. Centro de Previsão de Clima (Climate Prediction
Center -  CPC)  da  National  Ocean  and  Atmospheric
Administrantion (NOAA) (Xie et al., 2010). Os dados
foram baixados com resolução espacial de 0,50 graus
(aproximadamente  50  km)  e  interpolados  para  uma
resolução espacial de 12,5 km, para os anos de 2000
até 2018. A resolução temporal é de 6 horas.

2. Modelo WRF (The Weather Research and Forecasting)
(Shamarock  et  al.,  2019)  do  CPTEC  (Centro  de
Previsão de Tempo e Estudos Climáticos). Os dados,
para o ano de 2019, foram baixados com resolução
espacial  de  0,05  graus  (aproximadamente  5  km)  e
reamostrados para 12,5 Km, para compatibilizar com a
base do Projeto SISAM. A resolução temporal é de 6
horas.

Periodicidade 2000 a 2018: Análises (CPC/NOAA)
2019: Modelo WRF (CPTEC/INPE)
Dados são o acumulado diário (24 horas).



Descrição da variável

Conceito e 
significado

A ação dos raios solares e do vento sobre as águas

da  superfície  terrestre  provoca  o  fenômeno  da
evaporação,  que  é  a  passagem  da  água  do  estado

líquido para o estado de vapor. Devido à evaporação,
uma quantidade enorme de gotículas de água fica em

suspensão  na  atmosfera.  As  gotículas  de  água  se
concentram e formam as nuvens. Ao se resfriar, a

água  das  nuvens  se  precipita  em  forma  de  chuva.
(INMET, 2020). 

Interpretação A quantidade de chuva que cai, em um determinado
lugar e determinado tempo, é medida pelo pluviômetro
e  registrada  pelo  pluviógrafo.  Considera-se
precipitação  todas  as  formas  de  água,  líquida  ou
sólida,  que  caem  das  nuvens  alcançando  o  solo:
garoa, garoa gelada, chuva fria, granizo, cristais
de gelo, bolas de gelo, chuva, neve, bolas de neve e
partículas de neve. Seu volume é mostrado geralmente
em polegadas, referindo-se ao estado da água - se
líquida ou sólida - que cai sobre uma determinada
região e por um determinado período de tempo.(INMET,
2020).

Método de Cálculo Foram  utilizados  os  valores  de  precipitação
acumulados  e  extraídos  dos  dados  de  reanálise
(CPC/NOAA),  a  cada  24  horas,  para  as  células  de
ponto de grade que contém a localização geográfica
da sede de cada município do Brasil, para os anos de
2000 até 2018.
Também foram utilizados os valores de precipitação
acumulada  extraídos  dos  dados  do  modelo  WRF
(Shamarock et al., 2019) do CPTEC/INPE, a cada 24
horas, para as células de ponto de grade que contém
a localização geográfica da sede de cada município
do Brasil, para o ano de 2019.



Exemplos de Usos 
e Aplicações

A dengue, uma doença tropical, tem se tornado um dos
principais problemas de saúde pública (Brasil - MS,
2004),  e  está  diretamente  relacionada  à  falta  de
prevenção  à  saúde,  aspecto  sócio-ambiental  e  ao
clima. Para Pitton e Domingos (2004) os parâmetros
climáticos afetam à saúde humana de forma direta e
indireta,  como  condições  de  precipitação,  umidade
relativa  do  ar,  velocidade  e  direção  do  vento,
temperaturas  média,  mínima  e  máxima,  etc.  Dessa
forma, é fundamental buscar os elementos básicos de
compreensão  que  identifique  qualquer  correlação
entre os elementos do clima e os seus efeitos sobre
a saúde humana. 

Limitações e 
incertezas

De acordo com Cabral et al. (2016), quantificar a
distribuição das precipitações sobre a terra é de
suma importância para a compreensão da hidrologia de
superfície. Essa quantificação pode desempenhar um
importante papel na previsão e no monitoramento de
fenômenos  hidrometeorológicos.  Entretanto,  muitas
das áreas propensas a esses fenômenos sofrem com a
falta  de  dados  pluviométricos  confiáveis  e  com
falhas ou lacunas em sua série.

Recomendações 
sugeridas para a 
análise 

No  contexto  temporal  é  possível  agregar  esta
variável nos níveis diário, mensal e anual.
No contexto espacial, a variável pode ser usada em
escala nacional, estadual e municipal, porém não é
recomendado uma escala menor que a municipal.

Exemplo de 
publicações que 
usaram a variável
em Saúde

São conhecidas algumas publicações no setor de Saúde
e  áreas  afins  que  utilizaram  a  variável
precipitação. 
Exemplos de estudos:

Guimaraes et al., 2014 - Análise temporal da relação
entre leptospirose e ocorrência de inundações por
chuvas no município do Rio de Janeiro, Brasil, 2007-
2012.

Flexa et al., 2008 - Relação da precipitação e casos
de  dengue  notificados  na  baixada  do  Ambrósio,  na
área portuária de Santana/AP, no ano de 2006.

Fonseca & Vasconcelos, 2011 - Estudo da distribuição
de  doenças  respiratórias  no  estado  de  Santa
Catarina, Brasil. Cad Saúde Colet 2011.



Documento de 
validação da 
variável

A validação dos dados originais de precipitação nas
estações  meteorológicas  é  atribuição  das
instituições que os coletam, com p. ex. INMET, ANA,
FUNCEME, INPE, SIMEPAR, etc. Foram utilizados esses
dados das estações para comparar com os dados de
Reanálise  CPC/NOAA  e  do  Modelo  WRF.  O  site
http://nuance-lapat.iag.usp.br/phps/comp_prev/index.
php?config=Operacional&rm=-
1&pontos=0&est=SBSP&var=temp&modelos=MSMES1%20WRFcp1
%20COSMO1%20GFS251&datas=iguais apresenta  a
validação  de  previsões  numéricas   de  modelos
operacionais  através  da  comparação  com  dados
observados. 

Página Internet 
da variável

Mais informações das análises de precipitação podem 
ser encontradas :
http://climatedataguide.ucar.edu/climate-data/cpc-
unified-gauge-based-analysis-global-daily-
precipitation

Mais informações sobre o modelo WRF podem ser 
encontradas em:
https://www.mmm.ucar.edu/weather-research-and-
forecasting-model 

Contexto Temporal
Análise diária Limitações 
O sistema terá a capacidade de fornecer as médias diárias, na célula de 
ponto de grade que contém a localização geográfica da sede municipal

Análise semanal Limitações  
O sistema terá a capacidade de fornecer as médias semanais, na célula de 
ponto de grade que contém a localização geográfica da sede municipal.

Análise mensal Limitações  
O sistema terá a capacidade de fornecer as médias mensais, na célula de 
ponto de grade que contém a localização geográfica da sede municipal.

Análise anual Limitações  
O sistema terá a capacidade de fornecer as médias anuais, na célula de 
ponto de grade que contém a localização geográfica da sede municipal.
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https://www.mmm.ucar.edu/weather-research-and-forecasting-model
https://www.mmm.ucar.edu/weather-research-and-forecasting-model
http://nuance-lapat.iag.usp.br/phps/comp_prev/index.php?config=Operacional&rm=-1&pontos=0&est=SBSP&var=temp&modelos=MSMES1%20WRFcp1%20COSMO1%20GFS251&datas=iguais
http://nuance-lapat.iag.usp.br/phps/comp_prev/index.php?config=Operacional&rm=-1&pontos=0&est=SBSP&var=temp&modelos=MSMES1%20WRFcp1%20COSMO1%20GFS251&datas=iguais
http://nuance-lapat.iag.usp.br/phps/comp_prev/index.php?config=Operacional&rm=-1&pontos=0&est=SBSP&var=temp&modelos=MSMES1%20WRFcp1%20COSMO1%20GFS251&datas=iguais
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