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1 Validacao do conjunto de dados

Nosso projeto analisa dados de satélite para determinar quais locais na Amazônia brasileira foram os mais
afetados pela poluição do ar durante os incêndios de 2020. Considerando os objetivos do projeto, foram
realizadas algumas etapas para entender quais os conjuntos de dados de sensoriamento remoto disponíveis
para as variáveis de poluição do ar e, uma vez listados, foram feitas algumas comparações para “validar” os
mesmos. Este relatório tem como objetivo documentar o processo e as decisões tomadas para definir o melhor
conjunto de dados para extrair a poluição do ar para a Amazônia brasileira no período do relatório (2020).
Para saber mais sobre as etapas iniciais consultar o relatório 01_Analise_comparacao_fontes_dados.pdf.

1.1 Validando projeto CAMS com sensores LabGAMA

Foi feita uma validação comparando os valores de previsão do CAMS NRT com os sensores de poluição do
ar PurpleAir usados pelo LabGAMA nos 22 municípios do estado do Acre.

A rede de sensores de poluição do ar com os sensores PurpleAir (UFAC/LabGAMA), instalada em todos os
municípios acreanos há quase dois anos, permitiu a identificação da fumaça como agente poluidor do ar no
Acre. Essa rede permitiu a identificação dos padrões espaço-temporais e da magnitude dos valores médios do
PM 2,5, e a seguir a associação e análise do material particulado estimado por satélite para regiões maiores
como a Amazônia, que é o caso dos dados do modelo CAMS.

Esta validação foi feita considerando os valores CAMS NRT para a coordenada exata de cada sensor e
considerando os valores médios do muncicípio e setor censitário urbano.

Os valores faltantes dos sensores LabGAMA são devidos à falta de sinal de internet proibindo a comunicação
com o banco de dados naquele período.

Séries temporais para agosto e setembro:
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Figure 1: Comparação entre a previsão do CAMS e os valores observados do LabGAMA para agosto e
setembro de 2020 por município

Série temporal do ano 2020:

Figure 2: Comparação entre a previsão do CAMS e os valores observados do LabGAMA para todo o ano de
2020 por município

Série temporal do ano 2020 para setores censitarios urbanos:
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Figure 3: Comparação entre a previsão do CAMS e os valores observados pelo LabGAMA para agosto e
setembro de 2020 por município para área urbana

Série temporal do ano 2020 para o Acre:

Figure 4: Comparação entre a previsão do CAMS e os observados pelos ensores do LabGAMA para agosto
e setembro de 2020

Série temporal do ano 2020 para o Acre:
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Figure 5: Comparação entre a previsão do CAMS e os valores observados pelos sensores do LabGAMA para
2020

Pudemos confirmar visualmente que o CAMS tende a superestimar a concentração de PM 2,5 ao comparar
com os valores dos sensores de solo. Porém, apesar da tendência de superestimação, o CAMS apresentou a
tendência temporal com estreita relação com o padrão temporal mostrado com os valores dos sensores.

Série temporal do ano 2020 do Acre para setores censitarios urbanos:

Figure 6: Comparativo entre CAMS e LabGAMA para 2020 por mês, por município para setores censitarios
urbamos
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Como o modelo CAMS NRT mostra uma tendência de superestimar e apresentar picos com valores elevados,
criamos um gráfico de dispersão com um modelo linear para identificar a relação entre os valores dos sensores
de solo CAMS e LabGama.

Figure 7: Gráfico de dispersão entre CAMS e LabGAMA para Agosto e Setembro de 2020

Série temporal do 2020

Figure 8: Gráfico de dispersão entre CAMS e LabGAMA para 2020

A superestimativa fornecida pelo CAMS é mostrada neste gráfico da diferença de valor entre LabGAMA e
CAMS. Os valores que se desviam de zero representam discrepância. Se negativo, os valores de CAMS são
maiores que LabGAMA.
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Figure 9: Diferença entre CAMS e LabGAMA por município para Agosto e Setembro de 2020

Figure 10: Diferença entre CAMS e LabGAMA por município para 2020

Figure 11: Diferença entre CAMS e LabGAMA por município e setores censitarios urbanos 2020

2 Conclusões

As análises neste relatório mostram que o Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) teve a melhor
representação dos padrões de PM 2,5. Essa análise exploratória foi fundamental para definir o modelo a
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ser utilizado neste projeto, uma vez que não existe uma rede de sensores que medem PM 2,5 na Amazônia,
como a rede PupleAir no Acre e redes semelhantes em grandes cidades como São Paulo.

A análise diária dos valores de PM 2,5 para cada município do Acre entre o CAMS e a Rede LabGAMA
permitiu entender a magnitude da diferença nas estimativas. Ressaltamos que mesmo com as diferenças de
escala entre os dados analisados, a regionalidade dos valores de pixel de 40 km do CAMS e a medição do ponto
dos sensores Labgama, observamos que há consistência espaço-temporal dos dados do PM 2,5 do CAMS,
sem a necessidade de aplicação de fator de correção para equalizar as estimativas, devido à consistência dos
dados (tanto no padrão espacial quanto temporal).

7


	Validacao do conjunto de dados
	Validando projeto CAMS com sensores LabGAMA

	Conclusões

