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RESUMO: Mesmo contando com a orientação, regulamentação e fiscalização da Agência 
Nacional de Águas, os equipamentos que medem a precipitação pluvial podem apresentar erros 

não esperados em suas medições, por diversos motivos. Isso pode prejudicar a qualidade dos 

dados, e este é um problema muito comum quando se trabalha com a grandeza chuva. Para 

modelar a sua variabilidade de forma apropriada, é imperativo que os resgistros estejam 
consistentes para que os resultados não se apresentem de forma errônea. Neste estudo, para 

sanar o problema da inconsistência dos dados foi utilizado o método das Redes Neurais 

Artificiais (RNA’s). Os dados de mais de 4000 postos pluviométricos do estado de São Paulo 
foram obtidos por meio do site da ANA. Foi feito um recorte temporal para o estudo, de 1976 a 

2012, chegando-se ao número de 118 postos pluviométricos para correção dos dados diários. 

Vários estudos já demonstraram técnicas de correção e preenchimento de falhas tanto diárias 
como mensais. Recentemente a aplicação do método das Redes Neurais Artificiais tem sido 

testada e segundo Teegavarapu e Chandramouli (2005), vem apresentando resultados 

satisfatórios em pesquisas hidrológicas que visam estimar dados faltantes de precipitação 

pluvial. Neste estudo, os cálculos foram feitos mediante a sub-rotina prefann (Precipitation 
Forescating with Artificial Neural Network and others) criada em ambiente estatístico R. Os 

dados faltantes de cada estação foram corrigidos utilizando-se 4 postos próximos (considerando-

se a latitude, longitude e altitude). Os resultados demonstraram que os dados estimados pelas 
redes neurais se mostraram muito parecidos com os das estações de referência (estações muito 

próximas às corrigidas, sem falhas). 
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SIMULAÇÃO NUMÉRICA DO ESCORREGAMENTO DO MORRO DO BUMBA, 

UTILIZANDO A REANÁLISE CFSR 

Marina Aires, Wallace Figueiredo Menezes, Jorge Luiz Fernandes de Oliveira. 

Universidade Federal Fluminense – Departamento de Geografia, Programa de Pós-Graduação 
em Geografia, Niterói, Rio de Janeiro, Brasil. 

marinageouff@gmail.com 
 
RESUMO: No período de 05 a 07 de abril de 2010, um sistema frontal estacionário na Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ) ocasionou chuvas intensas provocando prejuízos 
econômicos e perdas de vidas humanas. Na cidade de Niterói, na localidade conhecida como 

Morro do Bumba, foram registrados oficialmente 50 mortos. O objetivo principal do presente 

trabalho é analisar o ambiente sinótico que provocou o evento conhecido como 
“Escorregamento do Morro do Bumba”, utilizando a Reanálise do Climate Forecast System 

Reanalysis (CFSR).A s reanálises CFSR foram utilizadas para análise dos campos de 

divergência de umidade versus pressão ao nível médio do mar, advecção de temperatura e 

campo de vento à superfície, espessura 500/1000 hPa e pressão ao nível médio do mar 
(PNMM), PNMM e vento (500 e 250 hPa) e corrente de jato em 250 hPa. A análise sinótica, 

utilizando dados da reanálise CFSR, mostrou um ambiente favorável a chuvas intensas, com 

predomínio de ventos do quadrante sul à superfície e a presença de advecção fria com 
escoamento no sentido sul para norte. As análises mostraram um cavado em níveis médio e alto, 

posicionado a oeste do estado do Rio de Janeiro, configurando uma zona de divergência em 

altitude e convergência à superfície. O posicionamento do cavado explica a intensificação e 
manutenção de ventos de quadrante sul, contribuindo para o desenvolvimento de sistemas 

convectivos sobre o estado do Rio de Janeiro.  
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São José dos Campos – São Paulo – Brasil 
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RESUMO: A evapotranspiração é definida como o processo simultâneo de transferência de 

água para a atmosfera, por evaporação tanto no solo quanto na vegetação úmida e pela 
transpiração das plantas (Sentelhas e Angelocci, 2009). É um dos principais componentes do 

ciclo hidrológico e sua estimativa é vital para avaliar a disponibilidade de água. Para investigar 

o processo de evapotranspiração, desenvolveu-se dois modelos de regressão estatística a partir 
da técnica de programação genética (PG) e em redes neurais artificiais (RNAs) e em ambos 

foram estimados o calor latente pelo método de covariância turbulenta horária (CT), modelado 

como uma função de cinco variáveis climáticas: saldo de radiação, temperatura do solo, 

temperatura do ar, umidade relativa e velocidade do vento. O desempenho destes modelos foi 
comparado com o método tradicional de Penman-Monteith (PM). A técnica de programação 

genética, introduzido pela Koza (1992), tem como base os conceitos de seleção natural e 

genética. A PG envolve a descoberta de uma expressão matemática que se ajusta a um dado 
conjunto de dados e a construção de uma população de modelos matemáticos de diferentes 

combinações de variáveis, de constantes e também de operadores. Cada modelo (individual) na 

população pode ser considerado como uma solução potencial para o problema. Quanto maior a 
aptidão de um indivíduo, com base em uma determinada métrica de fidelidade aos dados 

existentes, maior a chance de que este modelo seja transportado para a próxima geração. A 

vantagem da PG é a possibilidade de incorporar de forma flexível e multivariada, as relações 

não-lineares com a vantagem de que as soluções numéricas fornecidas podem ser interpretadas e 
consistidas fisicamente. Os dados utilizados foram obtidos na torre micrometeorológica K34, 

instalada na Reserva Biológica do Cuieiras, ao norte de Manaus, durante o Experimento de 

Grande Escala da Biosfera-Atmosfera na Amazônia - Instituto Nacional 
de Pesquisas da Amazônia (LBA-INPA). 
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RESUMO: Neste trabalho o objetivo foi verificar, quantitativamente, se os produtos de 
estimativas de precipitação do Global Precipitation Measurement Integrated Multisatellite 

Retrievals for GPM (GPM-IMERG) seriam bons sucessores para os produtos do Tropical 

Rainfall Measuring Mission Multisatellite Precipitation Analysis (TRMM-TMPA) em regiões 
com distintos regimes de precipitação no Brasil. Para realização deste estudo foi utilizado dados 

observados oriundos do sistema global de telecomunicações (GTS), plataforma automática de 

coleta de dados (PCDs) e os centros regionais de meteorologia do Brasil, totalizando em média 

4021 observações por dia. O período utilizado para a avaliação foi de 13 meses, iniciando em 01 
de abril de 2015 e finalizando em 30 de abril de 2016. Para analisar os resultados, o Brasil foi 

dividido em cinco regiões com regimes pluviométricas distintos. Os produtos de estimativa de 

precipitação do TRMM-TMPA avaliados foram 3B43RT e 3B43V7, enquanto que os do GPM-
IMERG foram EARLY e LATE. Análises quantitativas por intervalos de classe de precipitação 

mostram que o produto IMERG-LATE apresenta maior número de acertos para limiares de 

chuvas leves (entre 2 e 5 mm), quando comparado com os outros produtos. Resultados 
semelhantes também foram encontrados para regiões da Índia e China. Para chuvas moderadas 

(entre 10 e 15 mm) o desempenho do LATE foi semelhante ao do 3B42V7 e superiores aos 

demais produtos (EARLY e 3B42RT). O melhor desempenho para chuvas acima de 20 

milímetros foi verificado nas estimativas do 3B42V7.  De forma geral, todos os produtos 
apresentam uma tendência em superestimar a intensidade da precipitação, exceto na faixa 

litorânea do Nordeste do Brasil, onde as subestimativas associadas à ocorrência de nuvens de 

topos relativamente quentes ocorrem principalmente nos meses de junho, julho e agosto. As 
maiores superstimativas são observadas nos produtos do IMERG, principalmente para limiares 

de chuvas intensas. Com base nestes resultados preliminares pode se concluir que o IMERG, 

embora seja um produto relativamente recente, apresenta perspectivas promissoras podendo 
substituir os produtos gerados pelo TRMM-TMPA, que em um futuro breve deverá ser 

descontinuado. 
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RESUMO: A determinação da radiação atmosférica descendente em superfície (OLD) é 

fundamental na investigação de fenômenos associados aos processos físicos presentes 

na interface superfície-atmosfera. A relevância da determinação de OLD torna-se mais evidente 
durante a condição de céu nublado, uma vez que, tipos e configurações distintas de nuvens 

podem contribuir de forma diferente na emissão de OLD (referenciada como OLDcld). Tal fato 

está associado ao comportamento espectral de OLD na “janela” do intervalo de 7.5 – 14 μm 
caracterizado pelos processos de absorção e emissão da radiação termal realizados pelo vapor 

d'água e dióxido de carbono (CO2). No contexto da condição de céu nublado, o vigente trabalho 

propõe um algoritmo de estimativa de OLDn baseado em parametrizações provenientes da 
modelagem computacional dos fluxos radiativos de onda longa atmosférica realizados pelo 

código de Transferência Radiativa SBDART (Santa Barbara Disort Radiative Transfer). O 

algoritmo possui três fases distintas. Primeiramente, são calculados parâmetros referentes à 

microfísica de nuvens (conteúdo de água líquida das nuvens, emissividade espectral, e 
temperatura da base da nuvem). Posteriormente, determina-se a transmitância e a água 

precipitável referente à camada atmosférica entre a superfície e a base da nuvem, e finalmente 

os cálculos das radiações de onda longa emitidas pela nuvem (OLDcld), camada atmosférica 
(OLDatm) e a contribuição total em superfície. (OLDn). Em geral, espectralmente a OLDn pode 

ser equacionada como OLDn=OLDatm+OLDcldτatm. No vigente algoritmo foram utilizadas 

medidas provenientes de radiossondagens realizadas em condições de céu nublado. 

Comparativamente as observações de OLD mensuradas no município de Petrolina pela rede 
SONDA (Sistema de Organização Nacional de Dados Ambientais), o modelo apresentou 

resultados satisfatórios com uma margem de desvio percentual entre -5% e 5% e desvio padrão 

médio inferior a 8%. Como resultados adicionais, o modelo proposto foi confrontado com 
modelos empíricos de estimativa de OLDn propostos por Brutsaert e Sugita (1982) e Monteith e 

Unswhorth (1975). As análises comparativas foram baseadas em parâmetros estatísticos como 

erro médio (EM), erro médio quadrático (EMQ) e desvio padrão (DP). 
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RESUMO: A Evapotranspiração (ET) é uma variável de fundamental importância do sistema 

climático. Seu entendimento é necessário para o particionamento energético e hidrológico, bem 

como a compreensão dos processos biofísicos nos ecossistemas. O estudo da variabilidade 
sazonal nos processos de ET em diferentes biomas torna-se indispensável para o conhecimento 

dos mecanismos que governam este processo. Este conhecimento pode ser usado para a 

melhoria do desempenho dos modelos de circulação geral da atmosfera, da previsão de tempo e 
clima, agrometeorológicos de produtividade vegetal e dos modelos hidrológicos chuva/vazão. A 

variabilidade sazonal da evapotranspiração de uma área de pastagem natural sobre o Bioma 

Pampa no sul do Rio Grande do Sul, Brasil, foi investigada no período de 13 de janeiro de 2015 

a 13 de janeiro de 2016. Os dados foram obtidos em um sítio experimental localizado na cidade 
de Pedras Altas (Latitude: 31º43.556' S e Longitude: 53º32.036' W, 395 m de altitude) 

utilizando uma torre de fluxo pertencente ao Projeto Sulflux (www.ufsm.br/sulflux) do 

Laboratório de Micrometeorologia da Universidade Federal de Santa Maria. A ET foi estimada 
através do método de covariância turbulenta utilizando o software EddyPro®. A partição do 

saldo de radiação nos fluxos turbulentos foi basicamente utilizada no processo de 

evapotranspiração durante todo o período. A evapotranspiração acumulada anual foi de 934 

mm, correspondendo a aproximadamente 48% da precipitação. O período primavera-verão foi o 
de maior precipitação acumulada, com médias diárias de até 85 mm. Entretanto, o maior 

acumulado diário, de 120 mm, ocorreu no período de outono-inverno. Dentro os mecanismos 

favoreceram a variação da evapotranspiração anual destacamos a precipitação e a radiação 
global incidente. O bioma Pampa apresentou valor de ET muito próximo quando comparado aos 

demais Biomas Brasileiro e mesmo ao Pampa Argentino. Entender os processos responsáveis 

pela variabilidade sazonal de ET ainda é tema de pesquisas futuras. 
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RESUMO: Em se tratando de estudos climáticos, os oceanos apresentam um papel importante, 
contribuindo para o controle da pressão parcial de CO2 na atmosfera (pCO2atm) através do sistema 

carbonato. O oeste da península Antártica apresenta grande sensibilidade às variações 

climáticas, sendo de grande importância para estudos de interação entre oceano e atmosfera. O 

estreito de Gerlache é conhecido pela sua significativa produtividade primária, influenciado por 
massas de águas de diferentes origens e por variações sazonais que alteram a hidrografia local e 

a cobertura de gelo. O presente estudo foi conduzido através de dados da região do estreito de 

Gerlache em Fevereiro de 2015 durante o cruzeiro NAUTILUS I. A partir de amostras de água 
do mar coletadas no local foram feitas análises para a determinação da alcalinidade total (AT) e 

do carbono inorgânico dissolvido total (CT). A pressão parcial de CO2 da água (pCO2sw) foi obtida 

a partir de AT e CT e de dados de salinidade e temperatura de perfis de CTD utilizando-se a 
ferramenta CO2calc; a pCO2atm foi adquirida da Estação Científica Palmer, localizada nas 

proximidades da área amostrada. A partir da diferença da pressão parcial na água e no ar 

(∆pCO2) e de dados de velocidade de vento (obtidos da reanálise ECMWF), calculou-se o fluxo 

líquido de CO2 (FCO2) de acordo com o coeficiente de transferência de Wanninkhof & McGillis 
(1999), o que permitiu investigar o potencial absorvedor ou emissor deste gás na região. Os 

parâmetros do sistema carbonato se mostraram variáveis tanto temporal quanto espacialmente. 

As médias de AT e CT foram de 2327 ± 19 µmol kg-1 e 2209 ± 34 µmol kg-1, respectivamente. Os 
valores de pCO2sw variaram entre 310 e 560 µatm, com menores valores na região sul, uma área 

mais protegida e influenciada por derretimento de gelo e aporte continental. O FCO2 variou em 

função da influência de águas com diferentes características hidrográficas. Em geral, o estreito 

de Gerlache se comportou como uma fonte fraca de CO2 para a atmosfera (FCO2 = 0,38 mmol m-

2 d-1) em Fevereiro de 2015. No entanto, este apresentou duas áreas distintas: a região sul, com 

média absorção de CO2 (FCO2 = –0,39 mmol m-2 d-1), e a região norte, com média emissão de 

CO2 (FCO2 = 1,14 mmol m-2 d-1). Comparado com estudos anteriores, este trabalho mostra um 
considerável aumento na pCO2sw, evidenciando a diminuição do potencial absorvedor deste local 

com o tempo. 
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RESUMO: A friagem é um evento meteorológico recorrente na região Amazônica no inverno do 
Hemisfério Sul. O fenômeno pode ser descrito como a penetração de massas de ar de origem 
polar em baixas latitudes, associadas a sistemas frontais e respectivos anticiclones de retaguarda, 

vindos do Sul, que reduzem a temperatura do ar. Devido sua intensidade nesta época do ano, 

conseguem atingir regiões como o Centro-Oeste e Norte do Brasil, e por algumas ocasiões 
excedem a linha do equador. O sudoeste da Amazônia, área de estudo deste trabalho, é 

frequentemente atingido pelas friagens e onde seus efeitos são mais sentidos. Algumas pesquisas 

foram realizadas a respeito de suas características sinóticas e dinâmicas, bem como seus efeitos 

nas condições atmosféricas e impactos socioeconômicos. No entanto, ainda se observa uma 
carência de estudos relacionados ao comportamento das variáveis meteorológicas durante a 

ocorrência das friagens. Por este motivo, o objetivo deste trabalho é quantificar os eventos 

ocorridos no período compreendido entre os anos de 2005 e 2010, determinar a frequência de 
ocorrência nos meses de abril a outubro, além de avaliar como o evento modifica as condições 

meteorológicas na região. Para isso utilizou-se dados de temperatura e umidade do ar, 

precipitação, pressão atmosférica, velocidade e direção do vento, provenientes Experimento de 
Grande Escala da Biosfera-Atmosfera na Amazônia – LBA, em uma área de floresta localizada 

na Reserva Biológica do Jaru, no estado de Rondônia. Foram identificados 46 episódios de 

friagem; os meses de julho e setembro foram os que apresentaram maior número de casos, 

enquanto que nos meses de abril e outubro os mesmos foram menos frequentes. A duração média 
dos eventos foi de aproximadamente três dias, sendo que as friagens mais longas ocorrem em 

maio, enquanto as com uma menor duração ocorreram em outubro. A análise de distribuição de 

frequência dos mínimos de temperatura e umidade específica, e máximos de temperatura, 
velocidade do vento e pressão atmosférica, permitiu definir que os seguintes valores são mais 

observados durante os dias de friagem (em que as temperaturas mais baixas foram registradas), 

respectivamente: entre 16,23°C e 18,07°C, entre 8,73g/kg e 10,20g/kg, entre 29,06°C e 31,63°C, 

entre 3,97m/s e 4,58m/s, e entre 994,50hPa 996,12hPa. A velocidade do vento foi a variável mais 
afetada pelos eventos, e o contrário ocorreu com a pressão atmosférica.  
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RESUMO: Nas últimas décadas, a representação dos processos que ocorrem na interface 

superfície-atmosfera (SA) tem se tornado cada vez mais complexa e precisa. Os modelos de 

superfície têm conseguido incorporar um número cada vez maior de parametrizações e refinar a 

representação dos processos biogeoquímicos e biogeofísicos que ocorrem na SA. Entretanto, o 
avanço nessa representação depende fortemente dos parâmetros utilizados pelos modelos para 

cada tipo de vegetação ou bioma. Nesse sentido, a otimização dos parâmetros dos modelos 

representa um importante passo para a adequada representação da dinâmica do clima e 
assimilação de carbono. Muitas pesquisas têm sido desenvolvidas buscando o entendimento da 

funcionalidade hídrica e energética dos biomas. No entanto, pesquisas sobre o bioma Pampa, 

que tem sofrido nas últimas décadas uma forte expansão agrícola e uso intensivo para pecuária, 
ainda são limitadas e pouco representativas. Neste trabalho, realizou-se a calibração e validação 

do modelo Simples da Biosfera (SiB2) através de módulos definidos de acordo com a sequência 

dos cálculos do modelo. Utilizou-se o método de calibração multiobjetivo geneticamente 

adaptativo (AMALGAM). As análises da calibração foram realizadas a partir de dados 
micrometeorológicos observados em um sítio experimental localizado em uma área com 

vegetação representativa do bioma Pampa, na cidade de Santa Maria, RS, durante o período de 

16/12/2014 a 07/09/2015, enquanto que a validação foi realizada com os dados do mesmo sítio 
experimental para o período de 20/11/2013 a 15/12/2014. O primeiro módulo de calibração foi 

definido como radiativo, onde foram calibrados albedo global e o saldo de radiação; o segundo, 

denominado aerodinâmico, consistiu na calibração da velocidade de fricção (u*), e no 

terceiro  otimizou-se os fluxos de calor latente (LE) e dióxido de carbono (Fc) juntamente com a 
umidade da primeira camada do solo (5cm), através da calibração dos parâmetros físicos do solo 

e fisiológicos da vegetação. O modelo conseguiu representar satisfatoriamente os fluxos de LE 

(RMSE 55W/m²) e Fc (RMSE 6,1 µmol CO2 m-2 s-1). A umidade da primeira camada do solo 
também apresentou sensível melhora em relação aos valores default do modelo (RMSE de 0,14 

para 0,07m³/m³). Os resultados mostraram que a abordagem da calibração multiobjetiva 

organizada em módulos sequenciais produziu boa consistência em relação aos processos de 
transferência solo-vegetação-atmosfera simulados pelo modelo SiB2, no período de validação. 
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RESUMO: A radiação de onda longa incidente (ROLi) é uma das componentes essenciais no 

balanço de energia em superfície, influenciando variáveis chaves dos ecossistemas como a taxa 

fotossintética, a respiração da planta e a produtividade primária. A ROLi é descrita pela lei de 

Stefan-Boltzman (=εσT4) e a emissividade (ε) é uma função geralmente descrita a partir da 
radiação global, pressão parcial de vapor, temperatura e pelo tipo, profundidade e cobertura de 

nuvens. Apesar de sua importância, as observações de ROLi são escassas e existe grande 

incerteza na sua medida (~10% de sua média diária). Isto leva ao desenvolvimento de métodos 
de estimativa baseados nas variáveis atmosféricas com maior amostragem espacial. Várias 

parametrizações empíricas para estimativa da ε e da fração de cobertura de nuvens (C) estão 

disponíveis na literatura, no entanto, quando aplicadas à regiões diferentes, daquelas em que 
foram obtidas, a incerteza na estimativa aumenta. Isto decorre das diferenças nas condições 

edafoclimáticas específicas da região de aplicação. Neste trabalho, avaliaram-se 17 esquemas 

semi-empíricos de estimativa de ε combinados com seis esquemas C, e compararam com quase 

dois anos de observações horárias de uma torre micrometeorológica localizada na região central 
do RS, sobre uma área de campo nativo do sul do Brasil (Pampa). De todas as combinações de 

parametrizações, foram escolhidas aquelas que apresentaram erro quadrático médio (RMSE) 

menor que a acurácia do sensor (CNR1, Kipp & Zone), viés relativo (PBIAS) entre -5 e 5% e R2 
maior que 0,5. Os índices estatísticos foram avaliados por condições de céu claro e nublado, 

por  estação do ano e por dia e noite. As melhores parametrizações foram: para o horário diurno 

e  todas as estações do ano a proposta por Brutsaert (1932) para ε e por Black (1956) para C, 

com RMSE entre 19 e 22 W/m-2, para o horário noturno os esquemas de ε de Idso (1981) e 
Stöckli (2007) apresentaram os melhores resultados, porém o RMSE variou entre 17  W/m-2 no 

verão e 31 W/m-2 no inverno.  
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RESUMO: O projeto "Pluviômetros nas Comunidades" visa introduzir a cultura da percepção 

de riscos de desastres naturais no Brasil, envolvendo a população que vive em áreas de risco, 

fortalecendo as capacidades locais de enfrentamento de eventos adversos. O projeto prevê a 

distribuição de pluviômetros semiautomáticos (equipamento que mede a quantidade de chuva) 
para serem instalados em áreas de risco e operados por equipes da comunidade local, 

especialmente treinadas e, desta forma, promover o engajamento e a conscientização dos 

moradores, completando a rede de informações hidrometeorológicas que fazem parte da 
estrutura observacional do país para o monitoramento e alertas de desastres naturais. O projeto é 

conduzido pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais -

CEMADEN, do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), e 
busca identificar outros parceiros interessados em receber e instalar pluviômetro(s) em áreas de 

risco dos municípios mais suscetíveis e vulneráveis à ocorrência de desastres naturais, 

principalmente, deslizamentos. De abril de 2013 a agosto de 2016, mais de 1100 pluviômetros 

já foram doados a municípios de todas as regiões do Brasil, afetados por deslizamentos e 
inundações. Uma rede observacional, ainda que não operacional, foi constituída em caráter 

inédito no país. Dados de chuva estão sendo coletados por parceiros em mais de 260 

municípios. Os pluviômetros estão instalados em sua maioria em sedes de associação 
comunitária, residências de líderes comunitários, sedes de defesa civil e bombeiros, postos de 

saúde e escolas. Após dois anos de início do projeto, um diagnóstico foi realizado entre os 

participantes para identificar a realidade, as dificuldades e as boas práticas com o uso dos 

pluviômetros. Os resultados demonstraram que 68% ainda possuem dificuldades em transferir 
os dados para o computador e utilizá-los de modo mais complexo, por exemplo, para a 

elaboração de gráficos de precipitação mensal. Ainda sim, esta ferramenta se constitui numa 

iniciativa participativa que proporciona aos parceiros do projeto um estímulo para as ações de 
prevenção dos desastres naturais como pode ser observados em alguns municípios brasileiros. 
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MONITORAMENTO DE DESASTRES NATURAIS: DESAFIOS PARA A QUALIDADE 
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RESUMO: Com o objetivo de melhorar as condições de monitoramento e consequentemente a 
qualidade da emissão dos alertas de desastres naturais, o Cemaden iniciou a implantação de uma 

rede observacional com radares meteorológicos, estações hidrológicas, estações 

agrometeorológicas e pluviômetros. Atualmente, distribuídos em todas as regiões brasileiras, há 
2670 pluviômetros automáticos que compõem essa rede, enviando dados de precipitação 

pluviométrica à Sala de Situação a cada 10 minutos. A identificação e a seleção dos locais para 

instalação de cada equipamento foram feitas considerando, sobretudo, o mapeamento de áreas 

de risco de deslizamento e de inundação, e, adicionalmente, os requisitos técnicos para o seu 
funcionamento. Visitas técnicas foram realizadas a fim de verificar essas condições mínimas, 

considerando aspectos legais, de comunicação e de infraestrutura. As normas e padrões para a 

instalação de instrumentos sensores são estabelecidos e promovidos pela WMO (World 
Meteorological Organization), uma entidade internacional ligada à ONU. Especificamente para 

pluviômetros, os principais critérios da WMO estão relacionados à altura do coletor, a superfície 

do entorno, a distância de objetos e a proteção contra o vento. Um dos desafios enfrentados na 

etapa de identificação dos locais para instalação é a necessidade de instrumentação em uma 
região que não oferece local adequado e que possibilite o atendimento das normas da WMO. 

Nesses casos, o impasse é resolvido negligenciando as normas e padrões em detrimento da 

necessidade de se obter os valores de precipitação pluviométrica nos locais estratégicos para 
monitoramento de desastres naturais. Portanto, os dados gerados pela rede de pluviômetros 

automáticos do Cemaden exigem atenção adicional dos profissionais que os utilizam, pois 

foram desenhados para atender, prioritariamente, as necessidades operacionais da Sala de 
Situação, sendo de fundamental importância para a finalidade proposta. 
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RESUMO: Este estudo consistiu no desenvolvimento e análise de um sistema de previsão 
hidrometeorológica de curto prazo, também chamada de nowcasting, para o gerenciamento de 

desastres. Resumidamente, o sistema consiste na execução de um modelo chuva-vazão 

utilizando previsões de precipitação por radar com passos de dez minutos com horizonte de 
previsão de até 120 minutos. O modelo chuva-vazão escolhido foi o PDM (Probability 

Distributed Model), devido a sua facilidade de modelagem. O principal enfoque deste estudo foi 

o desenvolvimento de uma ferramenta com alta usabilidade voltada para a operação em centros 

de prevenção de desastres. Dentre os principais resultados, levantou-se critérios importantes 
específicos para operadores que sistemas de nowcasting devem considerar, tais como a 

agilidade na implantação, facilidade de uso e facilidade de interpretação dos dados. Além disso, 

existe a preocupação de que os sistemas de nowcasting possuam baixo custo computacional 
(processamento), permitindo, consequentemente, que pequenas prefeituras ou órgãos ambientais 

com pouco orçamento possuam ferramentas de monitoramento de riscos de desastres sem a 

necessidade de grandes investimentos. Também discutiu-se neste estudo, a importância relativa 
na acurácia da previsão do desastre frente a outros fatores usados na tomada de decisão, como a 

experiência do operador, por exemplo.  
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ESTIMATIVAS OPERACIONAIS DE CHUVA PARA SISTEMA DE ALERTA 

AUTOMATICO DE INUNDAÇÕES BRUSCA 

Luiz Bacelar, Aliana Maciel, Willian Todelo, Carlos Frederico de Angelis 

Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais/Cemaden , São José dos 
Campos, São Paulo, Brasil. 
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RESUMO: Neste trabalho é demonstrada a avaliação operacional da ferramenta empírica de 
diagnóstico e prognóstico de inundações bruscas, implementada no Centro Nacional de 

Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden) desde 2013 e em constante 

aperfeiçoamento. O produto compara a cada hora, limiares críticos de chuva acumulada entre 

uma e 24 horas para 53 bacias do estado do Rio de Janeiro, que se referem à área de drenagem 
das estações de monitoramento hidrológico continuo do Instituto Estadual do Meio Ambiente 

(INEA-RJ). Os acumulados de chuva utilizados para comparação são provenientes das 

precipitações atualmente disponíveis em ambiente operacional: interpolação de pluviômetros, 
estimativa por sensores remotos (radar meteorológico e satélite) e previsão por ensemble do 

modelo ETA 5 km. As saídas da ferramenta são disponibilizas na plataforma de monitoramento 

do Cemaden (SALVAR) que auxiliam na elaboração de alertas automáticos pelo SISPAD 
(Sistema de Suporte a Pesquisa e Apoio a Decisão).  Para esta avaliação foram considerados 

sete casos de alertas enviados ao CENAD (Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e 

Desastres) em 2016. Na maioria dos eventos a ferramenta se mostrou eficiente em detectar o 

perigo as inundações antes dos alertas de risco moderado fossem enviados. Nos casos em que 
não obtiveram sucesso, a chuva oriunda dos dados utilizados não atingiu o limiar mínimo 

necessário para envio dos alertas. Comparando os acumulados de chuva entre os eventos 

extremos utilizados, ressalta a importância do aperfeiçoamento das estimativas de chuva por 
sensores remotos, que apesar de melhor distribuição espacial tende a subestimar a precipitação 

uma vez comparada com os pluviômetros.  
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RESUMO: Um dos principais efeitos decorrentes da urbanização é o surgimento de climas e 

microclimas locais, que caracterizam-se por mudanças no balanço de energia, altas temperaturas 

do ar próximo à superfície, baixa umidade e poluição do ar. As áreas urbanas são geralmente 
mais quentes que em relação aos arredores (áreas rurais ou suburbanas), ocasionando a 

formação de uma Ilha de Calor Urbana (ICU). Sabe-se que a ICU é causada por interações 

complexas entre muitos fatores, incluindo a diminuição do albedo urbano, o aumento da massa 
térmica por unidade de área,  da rugosidade da cidade,  do calor antrópico liberado por edifícios 

e veículos bem como da diminuição de áreas de evaporação (menos árvores e materiais mais 

impermeáveis). Mesmo que estes fatores tenham sido estabelecidos, sua importância relativa 
permanece incerta. Este trabalho avalia as propriedades da superfície urbana por meio de testes 

de sensibilidade nas parametrizações do modelo Brazilian Developments on the Regional 

Atmospheric Modeling System (BRAMS) visando a descrição dos processos físicos associados à 

intensidade da ICU sobre a Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), a sétima maior 
aglomeração urbana do mundo e a maior da América do Sul. Neste trabalho descrevem-se os 

testes de sensibilidade realizados modificando as propriedades dos materiais por meio de 

variação do albedo, emissividade, capacidade térmica da superfície cânion e do telhado no 
esquema urbano implementado no modelo BRAMS. O estudo discute também as diferenças 

obtidas entre os dois tipos de superfície. 
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RESUMO: O objetivo deste trabalho foi verificar se seria possível antever uma tempestade 
supercelular ocorrida na cidade de Jarinu-SP. Com base em técnicas de análise pré-convectiva, 

foi observado o comportamento da divergência e divergência de umidade em uma selecionada 

região na qual envolve a tempestade sobre o municipio. Para esta técnica utilizou-se dados de 

METAR das estações localizadas em São Paulo-SP, Campinas-SP e São José dos Campos-SP, 
na qual foi possível traçar retas entre as estações, formando um triângulo em que cobrisse a 

cidade de Jarinu-SP para verificar como comportava-se a divergência e divergência de umidade 

a partir de 5 horas antes do evento, que ocorreu aproximadamente as 00UTC do dia 06 de junho 
de 2016. Notou-se que de 5 horas a aproximadamente 1 hora antes da tempestade as condições 

atmosféricas apresentavam divergentes sobre a região traçada pelo triângulo, e que a partir de 

uma hora antes do evento as condições de sobre o triângulo passaram a ter divergência negativa, 
e assim transportando umidade para dentro da área selecionada auxiliando na convecção sobre a 

cidade de Jarinu-SP. Neste trabalho pode-se ver a importância do nowcasting para antever uma 

tempestade severa. Com a técnica de observação das divergências seria possível prever a 

tempestade em cerca de uma hora antes do registrado, sendo possível informar aos serviços de 
alerta e a população a chegada de tal evento, e reduzir possíveis estragos na região. 
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RESUMO: Na área industrial da cidade litorânea de Guarujá, estado de São Paulo, a empresa 

LocalFrio, localizada no Terminal 1 do Porto de Santos amazenava contêineres com produtos 

químicos, dentre eles o ácido dicloro isocianúrico de sódio, em uma área de armazéns para 
carga geral de 5.000 m². No mês de janeiro de 2016, por conta de uma chuva intensa e por 

falhas nas estruturas de alguns contêineres provocaram focos de incêndio e da reação química 

entre a água da chuva e do ácido resultou em uma nuvem tóxica. Cerca de 25 contêineres foram 

atingidos pelas chamas. Às 22 horas do dia 14/01/2016, a fumaça tóxica já havia se espalhado 
pelas cidades de Guarujá, Santos, Praia Grande e São Vicente. Esse produto a base de cloro 

(produto altamente oxidante) causa irritações na pele e nos olhos e se for inalado causa 

irritações respiratórias. O objetivo do presente trabalho é simular a trajetória dos poluentes 
gerados com o incêndio, utilizando um modelo atmosférico e de trajetórias. Para a execução do 

presente trabalho utilizou-se as reanálises (Kalnay et al., 1996) baixadas do National Center of 

Environmental Prediction (NCEP) e do National Center for Atmospheric Research (NCAR), do 
mês de janeiro de 2016 para alimentar o Brazilian Regional Atmospheric Modeling System 

(BRAMS) e gerar o campo de vento. Foram utilizadas 3 grades aninhadas, tendo a grade grossa 

resolução de 40 x 40 km e a grade fina (alta resolução) 2,5 x 2,5 km. A relaxação Newtoniana, 

foi utilizada como forma do modelo assimilar os dados, no centro, nas laterais e no topo do 
domínio (nudging). A camada limite foi finamente refinada com taxa de stretch (esticamento) 

de 1.2. Calculou-se as trajetórias cinemáticas da nuvem tóxica emitida na cidade de Guarujá 

(SP) no dia 14 de janeiro de 2016, nos horários de 15 e de 22 horas local a partir do campo de 
vento gerado pelo BRAMS. Os poluentes emitidos pelo incêndio dos contêineres na cidade de 

Guarujá contribuíram para o comprometimento da qualidade do ar na divisa do estado de São 

Paulo e Minas Gerais, em função do deslocamento da alta migratória, responsável por 

influenciar o transporte de poluentes sobre o continente. Os modelos numéricos empregados 
neste trabalho mostraram que as trajetórias dos poluentes, oriundos do incêndio, seguiram na 

direção noroeste alcançando o interior do estado de São Paulo, próximo à divisa do estado de 

Minas Gerais. Esses modelos são importantes ferramentas para uma melhor gestão da qualidade 

do ar. 
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RESUMO: A National Aeronautical and Space Administration – Goddard Earth Science Data 
Information and Services Center (NASA – GES DISC) fornece uma reanálise de aerossóis que 

começa na era de satélites, nomeada como MERRA-2. Os produtos desta reanálise são usados 

neste trabalho para estimar a forçante radiativa dos aerossóis em condições de céu-claro sobre a 
região da Amazônia para o período de 2000 a 2015, utilizando dois métodos distintos, já 

utilizados em trabalhos anteriores. Ambos os métodos apresentam resultados coerentes para a 

forçante radiativa direta dos aerossóis e mostram que os anos de 2005, 2007 e 2010 foram os 

mais significativos. Durante a estação seca, na localidade de Alta Floresta - AM, a forçante 
radiativa direta dos aerossóis apresentou valores que variou de -2.5 a -10 W/m² para o topo da 

atmosfera e -10 a -36 W/m² na superfície terrestre, as diferenças estão associadas a absorção da 

radiação solar pelos aerossóis. Já na região Amazônica, por ser uma área maior, as estimativas 
foram de -1.5 a -7.5 W/m² no topo da atmosfera e -6.5 a -21 W/m² na superfície terrestre. As 

distribuições espaciais também são apontadas e mostram grande área afetada pelos aerossóis. 

Estes valores mostram como os aerossóis podem afetar o balanço de energia e 
consequentemente a circulação e balanço da agua na região da Amazônia. Este é o primeiro 

estudo de uma longa série temporal para a forçante radiativa direta dos aerossóis em condições 

de céu claro na superfície, atmosfera e topo da atmosfera. 
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RESUMO: O presente estudo buscou avaliar o índice de identificação do início e fim da estação 

chuvosa na região Centro-Oeste do Brasil. Este índice é baseado na água precipitável proposto 

por Zeng e Lu (2004), porém com modificações, e aplicado com os dados das previsões 

climáticas sazonais do modelo de circulação geral da atmosfera do Centro de Previsão de 
Tempo e Estudos Climáticos. Foram utilizadas as rodadas das previsões referentes a julho, 

agosto e setembro para identificar as datas de início da estação chuvosa, e dezembro, janeiro e 

fevereiro para identificar o seu fim no período de 2011 a 2016, devido à disponibilidade dos 
dados. As previsões climáticas sazonais foram geradas a partir da versão T64L28 do modelo 

global operacional e apresentam um conjunto de previsões de 15 membros. Para a avaliação do 

índice normalizado da água precipitável foi utilizado o índice de precipitação com base nos 
dados diários de precipitação do Climate Center Prediction. Assim, foram utilizadas as datas 

médias do conjunto de previsões e comparadas com aquelas encontradas pelo índice de 

precipitação. Notou-se que o índice normalizado da água precipitável, utilizando os dados das 

previsões sazonais, consegue representar relativamente bem as datas de início e fim da estação 
chuvosa na região. Além disso, percebe-se que as previsões de julho e fevereiro foram as que 

melhor representaram as datas de início e fim da estação chuvosa, respectivamente, porém 

recomenda-se o uso de uma série de dados maior para melhor representação destas datas na 
região de estudo.  
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RESUMO: O presente trabalho tem por objetivo realizar o monitoramento de longo prazo e a 
climatologia de campos estratosféricos quando da ocorrência de eventos de Influência do 

Buraco de Ozônio Antártico sobre o Sul do Brasil no período de 35 anos entre 1979 a 2014. A 

fim de monitorar a ocorrência de eventos de Influência do Buraco de Ozônio Antártico sobre o 

Sul do Brasil, foram selecionadas datas de redução na Coluna Total de Ozônio (CTO), abaixo 
do limite climatologia mensal menos 1,5 desvio padrão (µi–1,5σi), obtidos através de 

Espectrofotômetros Brewer (modelo MKIV #081 entre 1992 e 2000, modelo MKII #056 de 

2000 a 2002 e modelo MKIII #167 de 2002 a 2014) instalados no Observatório Espacial do Sul 
- OES/CRS/INPE-MCTIC (29,4 °S; 53,8 °W; 488,7m) e pelos instrumentos de satélite TOMS 

(Total Ozone Mapping Spectrometer) entre 1979 e 2005 e OMI (Ozone Monitoring Instrument) 

desde 2004 para a mesma latitude do OES entre agosto e novembro de cada ano. Para os dias de 
redução na CTO, à origem polar das massas de ar foi verificada através campos de Vorticidade 

Potencial (PV) a partir de parâmetros fornecidos pela reanálise II do NCEP/DOE (National 

Centers for Environmental Prediction/ Departament of Energy)  e trajetórias retroativas do 

modelo HYSPLIT (HYbrid Single-Particle Lagrangian Integrated Trajectory) da NOAA 
(National Oceanic and Atmospheric Administration). Foram identificados 63 eventos de 

Influência do Buraco de Ozônio Antártico sobre o Sul do Brasil no período entre 1979 a 2013, 

com redução média de 9,35± 2,93% na CTO, ocorrendo em sua maioria no mês de outubro 
(53,2%), seguido por setembro (35,4%), agosto (14,5%) e Novembro (12,9%). Os padrões de 

circulação estratosférica quando da ocorrência dos referidos eventos, foram obtidos a partir do 

calculo das climatologias e anomalias em relação à climatologia de variáveis meteorológicas 
como temperatura, PV e vento, sendo observado a advecção de PV de origem polar embebida 

dentro de uma ampla região de circulação ciclônica, com ventos predominantemente de sul, 

além de um padrão de onda de anomalia negativa de temperatura de origem polar sobre o Sul do 

Brasil. 
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RESUMO: A emissão de alertas precisos de chuvas intensas, baseados apenas na modelagem 

numérica da variável chuva, ainda se encontra aquém do esperado para a sua utilização em 
sistemas de monitoramento em tempo real, principalmente em regiões onde a precipitação é 

precursora de desastres naturais do tipo enxurradas e deslizamentos de encostas. O fato da 

previsão numérica do tempo ainda ser incapaz de prever a precipitação com precisão em 
pequenas escalas espaço-temporais, principalmente pela dificuldade de parametrizar efeitos 

locais de trocas de energia e calor, aumenta a importância de estudos do tempo para a emissão 

acurada desses alertas. Um conjunto de técnicas, utilizadas operacionalmente, vem remediando 

essa problemática, e se tornando uma ferramenta cada vez mais promissora para emissão de 
alertas, servindo de base para a tomada de decisões realizadas pelos órgãos de Defesa Civil. 

Neste trabalho, são apresentados as técnicas e estudos do tempo que foram utilizados pelos 

meteorologistas na emissão do alerta de chuva do dia 17 de março de 2013 para os órgãos de 
defesa civil Estadual do Rio de Janeiro e municipal de Petrópolis, onde as chuvas, que atingiram 

acumulado superior a 400 mm/24h, resultaram em 16 mortes. O conhecimento do regime de 

chuvas, comportamento dos rios e encostas na cidade, a análise de indicadores de formação da 

precipitação, o monitoramento de imagens de satélite e radar e o acompanhamento das 
descargas atmosféricas, proporcionaram aos meteorologistas emitir o primeiro alerta às 16h do 

dia 17/03. Após este horário, houve redução significativa da precipitação por 3 horas 

consecutivas e milhares de questionamentos foram feitos pela população e pelos gestores de 
defesa civil. Mesmo com o ambiente contrário, as análises dos meteorologistas reafirmaram a 

necessidade do acionamento das sirenes nas comunidades, e as chuvas intensas voltaram a 

castigar a cidade horas depois, ocasionando deslizamentos de terra e enxurradas a partir das 21h. 
Dezenas de famílias foram retiradas de suas casas antes dos desabamentos, o que provou a 

importância da sinergia entre a meteorologia e as ações operacionais da defesa civil, agindo 

como base para salvar vidas.  
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RESUMO: Na tarde do dia 24 de maio de 2005, perto de 20:30UTC, a cidade de Indaiatuba, 
localizada no estado de São Paulo (SP), foi atingida por um tornado de categoria F3, de acordo 

com a escala de Fujita. Este tornado provocou muitos estragos no município, estimados em 97,2 

milhões de reais. Segundo notícias veiculadas nos jornais locais, quatro indústrias foram 

destruídas e pelo menos 30 empresas do distrito industrial foram parcialmente destruídas. 
Escolas, postos de saúde e parte da prefeitura também foram destruídos. Neste dia houve grande 

atividade convectiva no estado de São Paulo, associada à passagem de um sistema frontal. O 

objetivo deste trabalho é avaliar a ocorrência de jatos de baixos níveis (JBN) e as variações no 
tempo e no espaço das descargas elétricas atmosféricas nuvem-solo (NS) durante o 

desenvolvimento da tempestade severa que gerou o tornado que atingiu a cidade de 

Indaiatuba/SP. Os dados de descargas utilizados, obtidos pela Rede Integrada Nacional de 
Detecção de Descargas Atmosférica (RINDAT), foram aqueles detectados onde a eficiência de 

detecção é superior a 90%. Foram utilizados os dados do modelo NCEP Climate Forecast 

System Reanalysis (CFSR) para a avaliação do JBN, utilizando o critério 1 de Bonner (1968). 

Este modelo tem resolução temporal de 6 horas (00, 06, 12 e 18UTC) e resolução espacial de 
0,5° em latitude e longitude. No nível de 850hPa e em todos os horários sinóticos, os ventos do 

JBN, com velocidades a partir de 12m/s, se estenderam desde a Bolívia, Paraguai até os estados 

das regiões centro-oeste, sudeste e sul do Brasil. Particularmente no horário 12:00UTC, os 
máximos do JBN foram os mais intensos, com velocidades superiores a 21m/s desde o leste da 

Bolívia, passando pelo norte e leste do Paraguai, sul do Mato Grosso do Sul até o oeste do 

Paraná. No horário 18:00UTC, a extensão espacial do escoamento associado ao JBN estava 

reduzida pela metade, aproximadamente, denotando o seu gradual enfraquecimento. Ao 
contrário, nos períodos entre 12:00UTC e 17:59UTC e depois entre 18:00UTC e 23:59UTC 

a  quantidade de descargas NS detectadas aumentou em mais que o dobro, relativamente às 6 

horas precedentes. Assim, no período no qual houve a ocorrência tornádica, a quantidade de 
descargas NS detectadas aumentou, enquanto que a intensidade do JBN diminuiu. 
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RESUMO: No município do Rio de Janeiro, em certas situações pós-frontais verifica-se a 

ocorrência de chuvas de origem estratiforme, mesmo após a saída do sistema frontal (SF) do 

Estado do Rio de Janeiro (RJ). Esse fenômeno é conhecido na região como precipitação devido 
ao “efeito de circulação marítima”, onde a presença de nuvens estratiformes, não associadas ao 

SF, gera chuvas leves a moderadas. O objetivo deste trabalho é, através do conhecimento dos 

mecanismos responsáveis por tais eventos de chuvas pós-frontais, gerar um modelo conceitual 
que auxilie na previsão desse fenômeno. A partir do Boletim Climanálise do CPTEC foi feito 

um levantamento de todos os casos de passagens de SFs pelo RJ no período de 2000 a 2013. 

Para cada passagem de SF, foram analisadas imagens de satélites e dados de precipitação do 
Sistema Alerta Rio. Com isso, os casos foram classificados em três tipos: Pós-Frontais Sem 

Chuva (PFSC), Pós-Frontais Com Chuva (PFCC) no município e Pós-Frontais Excluídos (PFE), 

nos quais não foi possível determinar a saída do SF da região em estudo. A seguir, foram 

construídos compostos, para os casos PFSC e PFCC, utilizando a Reanálise ERA-Interim. Os 
resultados da climatologia de passagem de SFs indicam que mais da metade (52%) são do tipo 

PFE, 32% são do tipo PFSC e 16% são do tipo PFCC. Os casos PFE predominam nos meses 

quentes, quando as frentes ficam semi-estacionárias ou ainda há atuação da ZCAS na região. Os 
casos PFSC são mais frequentes no inverno e primavera, enquanto que os casos PFCC 

predominam no outono, tendo aproximadamente a mesma frequência dos casos PFSC. Com 

relação aos resultados dos compostos, nota-se que nos casos PFCC o cavado e a alta migratória 
(AM) associados ao SF se encontram mais intensificados e com maior convergência do vento 

do que no composto PFSC. Ao sul do RJ, os ventos nos dois casos são de Sul, perpendiculares à 

linha da costa, provenientes do AM, ao sul do SF e com giro anticiclônico, sendo mais intensos 

nos casos PFCC. Com relação ao campo de ômega, em ambos os casos os valores são negativos 
(movimento ascendente) sobre o RJ, sendo mais intensos nos casos PFCC. Conclui-se que a 

precipitação pós-frontal está associada à ocorrência de fortes ventos de sul que aumentam a 

convergência na costa. Este ar úmido forçado a ascender forma nuvens estratiformes que 
precipitam de modo contínuo sobre a cidade.  
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RESUMO: Quais os fatores determinantes na iniciação da convecção diurna na 

Amazônia? Nesse trabalho apresentaremos alguns resultados da análise de movimento 

vertical, classificação de nuvens, e parâmetros termodinâmicos para identificarmos a 

importância de cada componente responsável pelo disparo da convecção local diurna. 

Foram analisados 300 dias consecutivos, de Março à Dezembro de 2014, sendo 92 casos 

de transição não-chuva para chuva (sem chuva no período noturno do dia anterior e 

manhã do dia corrente, e com chuva após às 0800LT do dia corrente). Esse número de 

casos é o aproximadamente o triplo do número de dias onde ocorre chuva nos dois 

períodos (noturno e diurno). 
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RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo geral caracterizar a distribuição do vapor 

d'água (WV) na média e alta troposfera sobre AS durante o verão austral por meio de imagens 
de satélites do canal WV. Para isso, utilizou-se os seguintes dados: imagens dos satélites 

meteorológicos GOES no canal WV para os meses de dezembro, janeiro e fevereiro durante os 

anos de 2003 a 2015 com frequência de 3 horas e componentes horizontais do vento derivados 
das reanalises do ERA-Interim do European Centre for Medium-Range Weather Forecasts 

(ECMWF) para o mesmo período. A metodologia utilizada envolveu duas etapas. 

Inicialmente, avaliou-se o comportamento médio do WV sobre a AS e oceanos adjacentes, 

relacionando as características encontradas com a circulação troposférica. Na segunda etapa, 
caracterizou-se o ciclo diurno do WV por meio de histogramas. As áreas mais úmidas, 

associadas principalmente à atividade convectiva, situam-se sobre a região tropical da AS e as 

mais secas sobre os oceanos Pacífico Leste e Atlântico Equatorial, próximo ao Nordeste do 
Brasil. A distribuição espacial do WV sobre a AS é explicada pelos campos de circulação e 

divergência nos níveis altos, médios e baixos. Tipicamente, o escoamento em níveis altos 

sobre a AS é zonal, entretanto durante o verão, devido a fonte de calor gerada pela liberação de 
calor latente de condensação, formam-se a Alta da Bolívia, bifurcação inter-hemisférica e 

cavado do Nordeste. Essas características mais as altas subtropicais e a Zona de Convergência 

da América do Sul (ZCAS) determinam o padrão médio da distribuição espacial de WV sobre 

a AS e oceanos adjacentes. Sobre o continente, o WV na média e alta troposfera atua como 
resposta ao aquecimento da superfície e liberação de calor latente, podendo ser usado como 

'proxy' para a convecção. De maneira geral, o máximo de WV sobre a AS ocorre entre às 

21:00 UTC e 00:00 UTC e o mínimo entre às 12:00 UTC e 15:00 UTC. A região Sudeste do 
Brasil também apresenta um ciclo diurno bem caracterizado, associado com a atividade 

convectiva local e a ZCAS, similar ao observado sobre a região central da AS. Nota-se 

também a formação e propagação de linhas de instabilidade nos litorais das regiões Norte e 
Nordeste do Brasil. 
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RESUMO: O segundo satélite da Missão Espacial Completa Brasileira foi colocado em orbita 

em 23 de outubro de 1998 e tem a bordo um experimento de célula solar. Este experimento atua 
como um sensor de radiação visível e mede a radiação direta do Sol e a porção desta radiação 

que é refletida pela Terra. O albedo planetário é a razão entre estas duas radiações após 

correções esféricas angulares. A base de recepção dos sinais do experimento é na cidade de 

Cuiabá-MS e, em função disso, o campo de visada do experimento é um círculo centrado nesta 
cidade que cobre a América do Sul e parte dos Oceanos Atlântico e Pacífico. Os arquivos de 

dados dos valores do albedo armazenados desde o lançamento do satélite são analisados e 

permitem extrair informações importantes em muitas áreas, tais como: meteorologia, 
climatologia, sensoriamento remoto, mudança climática global e outras. Este trabalho mostra o 

potencial dos dados para trabalhos acadêmicos em todas estas áreas. Os resultados são 

mostrados na forma de mapas ou gráficos. 

  



 

29 
 

INDICADORES CLIMÁTICOS E A PRODUTIVIDADE DE SOJA NO RIO GRANDE 

DO SUL 

Diogo Alessandro Arsego, Simone Erotildes Teleginski Ferraz, Nereu Augusto Streck 

Universidade Federal de Santa Maria, Programa de Pós-Graduação em Meteorologia, Santa 
Maria, Rio Grande do Sul, Brasil 

 
diogo.arsego@gmail.com 

 
RESUMO: O objetivo neste trabalho foi analisar a influência de indicadores climáticos 
associados a padrões de teleconexão com a variabilidade da produtividade de soja no Rio 

Grande do Sul. Foram utilizados dados de produtividade de soja, fornecidos pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística, entre os anos de 1974 e 2013 para 497 municípios do Rio 

Grande do Sul. Foram utilizadas séries de produtividade de 87 municípios após a aplicação de 
dois filtros para eliminar dados espúrios. Estabeleceram-se três grupos homogêneos de 

produtividade com base no método de análise de agrupamento. Foram realizadas correlações 

defasadas entre os índices climáticos associados a cada padrão de teleconexão e a produtividade 
de soja média de cada um dos três grupos. As correlações foram tomadas com base nos 

indicadores do mês de maio do ano anterior a colheita até abril, mês onde é colhida a maior 

parte da safra de soja no Rio Grande do Sul. As primeiras correlações significativas (nível de 
confiança igual ou superior à 90%) foram encontradas no mês de agosto. Neste mês, nota-se que 

o índice associado a Oscilação Ártica possui uma correlação positiva com as três séries de 

produtividade. Ainda no mês de agosto, o Padrão Pacífico América do Norte possui correlação 

significativa e negativa com os três grupos homogêneos. Nos meses de outubro, novembro e 
dezembro, os índices associados a Oscilação Ártica e a Oscilação do Atlântico Norte estão 

correlacionados negativamente com a produtividade de soja no Rio Grande do Sul. Além disso, 

entre os meses de dezembro a março nota-se a correlação positiva entre anomalias de 
Temperatura da Superfície do Mar no Atlântico Sul  (entre 20°S/30°S e 20°O/40°O) e os perfis 

médios dos grupos. Em janeiro, destacam-se os padrões de correlação negativa (positiva) 

associados a Oscilação Antártica e Oscilação do Atlântico Norte (Padrão Pacífico América do 

Norte) com a produtividade da soja no Rio Grande do Sul. Com relação, ao fenômeno El Niño 
Oscilação Sul, tanto o índice associado a sua componente oceânica como o índice associado a 

componente atmosférica apresentaram baixas correlações. Os resultados aqui apresentados, 

demonstram que indicadores climáticos ainda não estudados no ponto de vista agrícola podem 
fornecer informações importantes na tomada de decisões e no planejamento das safras agrícolas 

no Rio Grande do Sul que possui grande parte de sua economia focada neste setor. 
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RESUMO: Uma das regiões mais vulneráveis a sofrer danos por eventos meteorológicos 

severos no Peru é a região alto andina, nela acontecem precipitações intensas que podem gerar 
deslizamentos, descensos de temperaturas menores que 0ºC, e precipitações solidas na forma de 

granizo ou neve. A principal motivação de este trabalho está relacionada aos impactos negativos 

das intensas quedas de neve sobre hectares de culturas, morte de camelídeos, assim como a 

obstrução das vias de comunicação, ente outros. É por todo isto que buscou-se desenvolver um 
índice que permita prever severas quedas de neve e as possíveis áreas afetadas. Para a 

elaboração deste índice foi analisada a influência que os sistemas sinóticos têm sobre o 

desenvolvimento destes eventos. O deslocamento de cavados, nos níveis médios da atmosfera, 
que transportam massas de ar frio de latitudes altas para latitudes baixas fornecem os principais 

fatores térmicos e dinâmicos para que aconteçam precipitações em forma de neve. Estes tipos de 

processos se caracterizam pelo seu desenvolvimento lento e são tipicamente observados nos 
períodos de inverno. Estudos desenvolvidos por Matsuo e Sasyo (1980) sobre a região dos 

Himalaias demonstraram que um fator importante para que a neve não mude seu estado, mesmo 

com temperatura ambiente acima de 0ºC, é o nível de saturação da atmosfera. Através dessa 

análise foi elaborada uma curva de umidade critica a partir da qual os cristais de gelo da neve se 
encontram fundidos ou não. Com as saídas do modelo GFS de 0.25 de resolução espacial foram 

analisados os parâmetros mencionados linhas acima para desenvolver o índice, os resultados 

obtidos foram verificados com as imagens dos satélites GOES 13 e MODIS. Este índice permite 
qualificar o nível de intensidade da queda de neve assim como elaborar mapas de alertas 

meteorológica para as possíveis zonas afeitadas, apesar de ainda não ter sido verificado com 

dados medidos no campo. 
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RESUMO: Durante a primavera, massas de ar pobre em ozônio podem se desprender do Buraco 
de Ozônio Antártico e atingir médias latitudes num fenômeno conhecido também como “Efeito 

Secundário do Buraco de Ozônio Antártico”. Este trabalho tem como objetivo identificar e 

analisar a ocorrência de eventos de influência do buraco de ozonio durante um período de sete 
anos (2008 a 2014), e analisar como a troposfera se comporta durante tais eventos. A 

identificação da ocorrência desses eventos deu-se através da seleção de datas onde houve 

redução na coluna total de ozônio obtido através do instrumento de superfície 

Espectrofotômetro Brewer #167 localizado no Observatório Espacial do Sul - OES/CRS/INPE-
MCTIC (29,4 °S; 53,8 °W; 488,7m), em São Martinho da Serra, RS e também pelo instrumento 

de satélite OMI para a mesma latitude do OES, entre agosto e novembro de cada ano. Para dias 

com redução do conteúdo de ozônio são confeccionados mapas de vorticidade potencial a partir 
de parâmetros fornecidos pela reanálise II do NCEP/DOE para comprovar se a origem das 

massas de ar é polar, além da análise de trajetórias retroativas pelo modelo HYSPLIT da NOAA 

que mostra o caminho da massa de ar chegando à região Sul do Brasil, e imagens do satélite 
OMI (Ozone Monitoring Instrument) onde se observa a ligação direta entre o buraco de ozônio 

com a região sul do Brasil. A análise da dinâmica troposférica foi realizada através dos campos 

médios diários de vento em 250 e Omega em 500 hPa, corte vertical de temperatura potencial e 

vento para a longitude de 54° oeste, pressão ao nível do mar, espessura entre 1000 e 500 hPa e 
imagens de satélite GOES (10, 12 e 13) do infravermelho termal. Neste período de sete anos 

analisados foi detectada a ocorrência de 17 eventos de efeito secundário que atingiram a região 

Sul do Brasil. Os resultados destacam que a dinâmica da troposfera associada à ocorrência dos 
eventos de influência do Buraco de Ozônio Antártico sobre o Sul do Brasil ocorreram após a 

passagem de Sistemas Frontais, Sistemas Estacionários e Sistemas Convectivos de Mesoescala 

(SCMs), com a atuação de um anticiclone pós-frontal junto a uma região de ampla subsidência 
associado à entrada polar da corrente de jato em 250 hPa, os quais favorecem a intrusão de 

massas de ar da estratosfera, causando a queda do conteúdo de ozônio que influenciam 

diretamente a população com o aumento da incidência de radiação ultravioleta, a mais nociva 

para todos os seres vivos. 
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RESUMO: Nos dias 18 e 19 de outubro de 2007 houve a formação de um complexo convectivo 

de mesoescala (CCM) no estado de Minas Gerais (MG), para o qual se pretende avaliar as 

variações no tempo e no espaço das descargas elétricas atmosféricas nuvem-solo (NS) e dos 

ventos a 10m da superfície. Os dados de descargas NS foram detectados pela Rede Integrada 
Nacional de Detecção de Descargas Atmosféricas (RINDAT) e os dados de ventos foram 

obtidos pelas 20 estações automáticas de superfície do Instituto Nacional de Meteorologia 

(INMET), localizadas em MG. Este CCM foi identificado nas imagens de satélite 
geoestacionário, realçadas no canal infravermelho. O tempo de vida deste sistema foi de 

aproximadamente 15 horas, período durante o qual foram detectadas mais de 9.000 descargas 

NS. No dia 18 houve a formação de vários sistemas convectivos sobre as regiões centro-oeste e 

sudeste do Brasil. Um destes sistemas evoluiu de maneira isolada, enquanto o restante da 
nebulosidade entrava em dissipação. As características morfológicas deste sistema confirmaram 

tratar-se de um CCM, a partir de 20UTC do dia 18. Ao longo de seu ciclo de vida, ocorreram 

algumas fusões com sistemas menores. Nas primeiras 7 horas do ciclo de vida deste sistema 
ocorreram 94% das descargas detectadas. Quando este CCM atingiu sua área máxima, a 

quantidade de descargas detectadas já era 4 vezes inferior ao de algumas horas antes. A partir de 

então, tanto sua área quanto o número de descargas detectadas diminuíram continuamente. 
Durante o tempo de acompanhamento deste CCM, as descargas NS se posicionaram 

predominantemente nas suas áreas convectivas. As descargas NS negativas ficaram 

concentradas, preferencialmente, em regiões onde a temperatura de topo encontrava-se entre -

50°C e -60°C e em uma localização bem definida que, neste caso, foi na parte noroeste do 
sistema. Por outro lado, as descargas NS positivas ocorreram de maneira mais espalhada, 

sobretudo na fase de dissipação. Os ventos a 10m apresentaram valores de até 3m/s na maior 

parte de MG até 19UTC do dia 18, momento em que o sistema convectivo começou o seu 
desenvolvimento de maneira isolada até adquirir características de CCM, perto de 20UTC. Entre 

22UTC do dia 18 e 01UTC do dia 19, os ventos atingiram valores superiores a 10m/s na área 

onde o CCM estava localizado, caracterizando um máximo de vento local.  
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RESUMO: A palavra monção origina-se do árabe “mausim”, que significa estação. Em um 

sentido mais amplo, o termo monção significa uma reversão sazonal do padrão de circulação de 
grande escala em uma região, padrão este governado pelo aquecimento diferencial entre 

continente e oceano.  Diversos estudos provaram a existência deste tipo de circulação na 

América do Sul, bem como sua grande influência nos regimes de precipitação, sobretudo em 

meses quentes. Ao mesmo tempo, o Brasil é apontado como um dos países com maior 
incidência de descargas elétricas atmosféricas (DEA) no mundo (estima-se que cerca de 100 

milhões de raios atingem o território brasileiro anualmente). Na região Sudeste do país as áreas 

metropolitanas são especialmente atingidas pelas descargas, que ocorrem em maior quantidade 
durante os meses de primavera e verão. Assim sendo, surge o seguinte questionamento: é 

possível que as variações sazonais de descargas elétricas atmosféricas e de precipitação estejam 

relacionadas com ventos de monção na América do Sul? Este trabalho tem por finalidade 
caracterizar as distribuições no espaço e no tempo das DEA e da precipitação em superfície 

durante os meses quentes dos anos 2009 e 2010, na região sudeste do Brasil. Para este período, 

foi verificada a ocorrência de sistema de monção na América do Sul, a partir da análise dos 

campos de anomalias dos ventos. Foram utilizados dados de DEA detectadas pela Rede 
Integrada Nacional de Detecção de Descargas Atmosférica (RINDAT) e dados de precipitação 

em superfície provenientes de estações automáticas do Instituto Nacional de Meteorologia 

(INMET). Os campos de ventos foram confeccionados com dados de reanálise do modelo 
NCEP-DOE. Com isso, foi verificada que a maior ocorrência de DEA ocorreu sobre regiões 

metropolitanas e, na maioria dos meses estudados, as regiões de maior ocorrência de DEA não 

coincidiram com as regiões onde foram observados os maiores acumulados mensais de chuva. 

Da mesma forma, considerando-se a variação temporal de descargas atmosféricas e precipitação 
em superfície, não foi possível distinguir nenhum tipo de padrão relacionando estes dois 

fenômenos, visto que embora a precipitação se comporte de maneira esperada para um período 

de monção, isto é, maiores acumulados em períodos mais quentes, as descargas não obedeceram 
a nenhum padrão.  
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RESUMO: O objetivo deste estudo é avaliar o desempenho das simulações de precipitação 

geradas pelo ensemble do modelo regional Eta-5km do Centro de Previsão do Tempo e Estudos 

Climáticos (CPTEC) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), para o caso de chuva 
intensa ocorrido entre os dias 01 e 03/01/2000 na Bacia do Rio Paraíba do Sul. As chuvas 

intensas se concentraram principalmente na porção média da Bacia e foram provocadas pela 

passagem de um sistema frontal e posteriormente da Zona de Convergência do Atlântico Sul 
(ZCAS). Foram analisados 4 membros, além do membro controle (CNTRL) para horizontes de 

previsão de 24, 48, 72, 96 e 120 horas. Os membros, CNTRL, KF, KFMX, KFMXP e ZHAO, 

foram denominados de acordo com as parametrizações convectiva e de microfísica utilizadas. 
Uma avaliação subjetiva foi elaborada inicialmente para examinar o desempenho dos membros 

com relação à simulação da posição da banda de precipitação. A seguir foi feita uma avaliação 

objetiva através das métricas BIAS e o Equitable Threat Score (ETS) ou Índice de Sucesso 

Equitativo, para distintas categorias de precipitação. As simulações foram comparadas com 
dados observacionais das estações do Instituto Nacional de Meteorologia, da Agência Nacional 

das Águas e das Plataformas de Coleta de Dados do INPE. Os resultados da análise subjetiva 

indicam que todos os membros foram capazes de posicionar a banda de chuva aproximadamente 
na mesma localização observada, atingindo o médio Paraíba, estendendo-se pelo sul de Minas 

Gerais. Na avaliação objetiva, os resultados indicam que o BIAS varia pouco em relação aos 

prazos de previsão, com valores predominantemente maiores que 1 (principalmente nas classes 

de chuva mais fortes) para diferentes horizontes. Isso significa que o modelo simula mais 
eventos de chuvas fortes do que de fato ocorre. Na análise do parâmetro estatístico ETS, 

também se nota que não há variação significativa de desempenho em relação aos prazos de 

previsão. De forma geral, o CNTRL apresenta melhor performance do que os demais membros 
do conjunto; a seguir destaca-se o membro ZHAO, também com BIAS próximo de 1,0 e ETS 

mais elevado do que os demais. De forma geral, as previsões com 48h de antecedência parecem 

ter posicionado melhor os máximos de chuva, enquanto que os membros com a parametrização 
Kain-Fritsch/Ferrier mostram maiores acumulados de chuva. 
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Resumo: O homem vive imerso na atmosfera desde que nasce, tendo uma interação contínua 

com a mesma, logo fica suscetível a variações do tempo e clima locais, sendo a primeira 
infância a fase mais vulnerável a estas mudanças. Somado ao fato da cidade de Rio Grande 

sofrer forte influência da interação oceano/continente, pois é limitada pelo oceano Atlântico e 

pela Lagoa dos Patos. O objetivo deste trabalho foi realizar uma análise meteorológica 
descritiva dos períodos associados a aumentos de problemas respiratórios em crianças que 

residem na cidade de Rio Grande, RS. Neste estudo foram utilizados dados de consultas 

ambulatórias, por problemas respiratórios, de crianças de 0 a 5 anos, na cidade de Rio Grande, 

RS, esses registros foram obtidos de Unidades Básicas de Saúde, junto ao Centro Estadual de 
Vigilância em Saúde, vinculado à Secretaria Estadual de Saúde do estado do Rio Grande do Sul 

(CEVS/SES) para os anos de 2008 a 2014. Foi realizada uma análise de trajetória das massas de 

ar com o auxílio do modelo HYSPLIT - Hybrid Single Particle Lagrangian Integrated 
Trajectory Model. As datas dos eventos observados foram definidas conforme o critério 

utilizado por Lecha (2013), o qual considera um pico de consulta/dia quando esta for 150 % 

maior que a média, como o valor médio para o período foi de 2,6, logo foram analisadas todas 
as datas com 7 ou mais consultas diárias para o município, totalizando 43 eventos,  sendo 12, 22 

e 9, respectivamente, no outono, inverno e primavera. Não houve picos de consultas em nenhum 

verão analisado. Considerando o lag médio (atraso médio entre o início da queda de temperatura 

antecedente a consulta e a data desta) no período do outono os picos de consultas estiveram 
associados ao valor  de 3,5 dias, enquanto que no inverno  coincidiu com o do período inteiro, 

aproximadamente 3 dias, e na primavera, aproximadamente, 2 dias. Antes dos picos de consulta, 

a queda de temperatura média do dia que começa a esfriar e o dia anterior foi maior no inverno 
e esta estação também apresentou um pico médio com 8,8 consultas por dia, 8,6 % maior que no 

outono e 12,8% maior que na primavera. Ao analisar todas as massas de ar que chegaram a Rio 

Grande e ocasionaram as respectivas quedas de temperaturas antecedentes aos picos de consulta 

durante o período analisado, foi perceptível, um predomínio das massas de S e SW nas três 
estações. A partir de resultados preliminares foi possível observar (análise descritiva) que 

existem alguns padrões característicos de tempo (massas de ar) associados ao aumento de 

doenças respiratórias, bem como um retardamento na busca por atendimento médico para a 
criança, influenciado, talvez, pela automedicação entre outros fatores. Resultados mais 

detalhados serão apresentados durante a conferência.  
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RESUMO: Nos primeiros dias de Junho de 2016, o Estado de São Paulo foi atingido por uma 
onda de tempo severo que causou muitos prejuízos e mortes na região. Este trabalho analisa as 

condições que favoreceram a ocorrência de tempestades severas em 04 de Junho, um dos dias 

com maior severidade da onda de tempo severo. Os dados utilizados são da reanálise CFSR, 

radiossondagens, observações de superfície e imagens de radar e satélite. O intenso escoamento 
na troposfera superior nos dias em que ocorreu a onda de tempo severo era anômalo, e esteve 

relacionado a intenso cisalhamento vertical do vento na região. A predominância de escoamento 

de noroeste em baixos níveis nos dias anteriores ao evento favoreceu o aumento de água 
precipitável, que atingiu valores também acima da média nessa época do ano. A passagem de 

um cavado de onda curta pela região favoreceu a advecção de vorticidade e induziu advecção de 

ar quente ao longo de uma frente estacionária sobre SP. A sondagem de Campo Grande – MS 
em 04/06/2016 às 1200 UTC mostra uma camada de mistura elevada na troposfera média, a 

qual foi advectada sobre SP, e escoamento acima de 25 m/s em 500 hPa associado à onda curta. 

Na tarde do dia 04, a ausência de nebulosidade sobre SP favoreceu a instabilização da troposfera 

a norte da frente estacionária, onde houve a iniciação da convecção. As tempestades formaram-
se possivelmente associadas à orografia na região de Campinas e Ribeirão Preto, e moveram-se 

para leste/sudeste. Além disso, uma piscina fria encontrava-se sobre o Sul de SP, a qual também 

foi um foco para iniciação da convecção. Algumas tempestades apresentaram um mesociclone, 
tratando-se portanto de supercélulas, e causaram tornados. A ocorrência de diversos fatores de 

escala sinótica e mesoescala fizeram desse um evento único e de grande impacto social e 

econômico, o qual mostrou-se um desafio em termos de previsibilidade. 
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RESUMO: A seca é um fenômeno climático que apresenta grande dificuldade de detecção, 

principalmente quando se pretende identificar o seu início e o seu término. Detectar e monitorar 

a seca em regiões como o Nordeste, que sofrem longos períodos de estiagem, torna-se uma 
atividade desafiadora e extremamente importante, principalmente pelos impactos sociais 

envolvidos. Os efeitos da seca impactam principalmente as atividades de agricultura de 

subsistência e pecuária, acarretando efeitos negativos na dimensão socioeconômica. Na ocasião 
da seca, os produtores rurais perdem a sua safra, os pecuaristas não conseguem abastecer o seu 

rebanho com alimentação e água, e consequentemente, milhares de trabalhadores ficam 

desempregados. Além da ausência da chuva, a região sofre com a alta variabilidade espacial e 

temporal das chuvas, isto significa que as chuvas são mal distribuídas no espaço e no tempo. A 
grande variabilidade temporal e espacial das chuvas no Semiárido brasileiro é um entrave para a 

determinação da duração e intensidade das secas da região. Alertas de seca emitidos com 

antecedência e de maneira eficaz podem fazer com que tomadores de decisão tenham tempo 
hábil de realizar ações mitigadoras dos impactos que estes eventos podem causar. Diante do 

exposto acima, o presente trabalho propõe investigar a aplicabilidade de um índice de 

variabilidade temporal da precipitação (na escala intrasazonal) para monitorar áreas agrícolas 
vulneráveis do Semiárido do Nordeste, relacionadas à produção de feijão, procurando 

estabelecer uma métrica de fácil aplicação, útil para os tomadores de decisão. 
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RESUMO: A produção agropecuária no Rio Grande do Sul tem o clima como um dos fatores 

responsáveis por perdas na produção, justificando-se, assim, estudos sobre as tendências 
climáticas, a fim de conhecer o clima da região com maior detalhamento. Desta forma, o 

objetivo deste trabalho foi verificar a existência de tendência em séries de precipitação total 

anual na região sul do Rio Grande do Sul. Para tanto, foram utilizadas séries pluviométricas sem 

falhas e com mais de 23 anos de dados, das estações climatológicas: São Lourenço do Sul, 
Pedras Altas, Canguçu, Granja Santa Maria e Herval. Os dados de precipitação total anual 

foram plotados em forma de gráfico, juntamente com a média e a regressão linear. As séries de 

precipitação também foram analisadas estatisticamente ao nível de significância de 95% (p < 
0,05), aplicando-se os seguintes testes estatísticos: Mann-Kendall (não paramétrico), 

Spearman’s rho (não paramétrico) e t-student (paramétrico). A análise temporal qualitativa das 

séries pluviométricas das estações São Lourenço do Sul, Pedras Altas, Canguçu e Granja Santa 

Maria demonstraram tendência de aumento da precipitação total anual, sendo que a estação 
Herval foi a única a apresentar tendência de diminuição da precipitação no período de anos 

analisado. No entanto, por meio dos testes estatísticos verificou-se que somente a estação 

pluviométrica São Lourenço do Sul indicou um aumento significativo na tendência dos valores 
de precipitação, pelos testes paramétricos Mann-Kendall e Speraman’s rho. As demais séries de 

dados não apresentaram evidências estatísticas que comprovem a alteração de tendência da 

precipitação. 
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RESUMO: Este trabalho desenvolveu a regionalização do clima para o norte da Amazônia 

utilizando o modelo regional Weather Research and Forecasting (WRF), direcionado para a 
análise da climatologia da precipitação e temperatura nas estações de verão e outono austral de 

1988 a 1999. A modelagem regional com o WRF usou uma abordagem multiescalar, com 

domínios aninhados de 45 e 15km de resoluções espaciais, respectivamente. As condições 
iniciais e de contorno foram baseadas em dados da Climate Forecast System Reanalysis (CFS) 

do National Centers for Environmental Prediction (NCEP). A habilidade do modelo em simular 

a precipitação e temperatura foi avaliada usando  bases de dados em grade distintas 
de  precipitação, e observações de estações de superfície. O viés do modelo na representação da 

precipitação mostra uma dependência sazonal, com  viés positivo no setor sudoeste da 

Amazônia brasileira durante o verão austral, e no setor noroeste da América do Sul durante o 

outono austral. O refinamento de escala mostrou-se essencial para a inclusão dos  efeitos das 
características da superfíce nos sistemas regionais e locais e sua influencia na  distribuição das 

chuvas  sobre a Amazônia. O modelo WRF reproduziu os principais padrões espaciais da 

precicipitação, com viés positivo em grande parte da região, bem distinto do viés negativo típico 
dos modelos de circulação global. Assim, os resultados indicam que a técinica de downscaling 

dinâmico em multiescala, usando o modelo WRF, pode agregar valor ao potencial de 

previsibilidade da precipitação em escala sazonal para a Amazônia. 
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RESUMO: O Transporte de Momentum Convectivo (TMC) é uma componente essencial para o 

balanço de momentum da atmosfera. A contabilização dos efeitos do TMC nas simulações 

numéricas é de suma importância para o deslocamento e posicionamento de sistemas 
precipitantes. O esquema de parametrização cúmulos Kain-Fritsch do modelo Eta do 

CPTEC/INPE já inclui os efeitos do TMC em suas simulações, porém o esquema é simplificado 

por não incluir o termo da Força do Gradiente de Pressão na escala da nuvem (FGP) na equação 
de tendência de momentum. O objetivo deste trabalho foi de avaliar o efeito da FGP no 

deslocamento e posicionamento de sistemas convectivos precipitantes através do esquema Kain-

Fritsch em um caso de chuva intensa. Foram utilizadas três versões do esquema Kain-Fritsch 
durante a simulação do modelo Eta: KF1 (não inclui o TMC), KF2 (inclui o TMC sem a FGP), 

KF3 (Inclui o TMC com a FGP). As simulações foram comparadas com dados de precipitação 

do CPC MORPHING Technique (CMORPH). As avaliações foram realizadas através de 

comparações do campo de precipitação, pelos índices ETS e BIAS. Os resultados mostraram 
que o posicionamento de sistemas precipitantes foi melhor representado pelas versões do Kain-

Fritsch que incluem o TMC. Pelo índice ETS notou-se que o esquema KF2 obteve melhores 

resultados para precipitações leves e moderadas, enquanto o esquema KF3 representou melhor 
chuvas mais intensas. A partir do índice BIAS concluiu-se que as simulações do Eta 

subestimaram as precipitações moderadas e intensas do CMORPH. A versão KF3 foi a que 

menos subestimou as chuvas moderadas e intensas.  
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RESUMO: As partículas de aerossóis em suspensão na atmosfera influenciam fortemente o 

balanço radiativo da Terra, as condições de tempo e clima, química da atmosfera, visibilidade e 

a saúde humana, tanto a nível regional como global. Os efeitos radiativos globais dos aerossóis 

são muito complexos e constituem uma das mais relevantes consequências da poluição 
antrópica global. Assim, o presente estudo tem como objetivo  avaliar o impacto dos aerossóis 

na previsão numérica de tempo sobre as variáveis temperatura a 2 metros e precipitação. As 

análises foram concentradas em dois eventos extremos de emissões de aerossóis. Um caso de 
alta concentração de aerossóis proveniente da queima de biomassa no Brasil, ocorrido no 

período de 5 a 15 de setembro de 2012. E, um episódio de poluição extrema em Beijing na 

China resultante da indústria e do transporte, entre 12 e 16 de janeiro de 2013, onde o índice de 
qualidade do ar estava acima do maior valor já observado na região. Este estudo faz parte de um 

projeto da Organização Meteorológica Mundial (OMM) que tem como objetivo melhorar a 

compreensão sobre a importância dos aerossóis na previsão numérica de tempo (PNT) e na 

qualidade do ar, através da modelagem numérica e, assim, verificar as atuais capacidades dos 
modelos numéricos de diferentes centros mundiais para simular os impactos dos aerossóis na 

PNT. Cada centro simulou os estudos de casos utilizando seus respectivos modelos operacionais 

de PNT incluindo feedback do aerossol com a radiação (efeito direto) e com as nuvens (efeito 
indireto). Para avaliar o desempenho dos modelos, em termos de impacto do aerossol sobre a 

evolução da atmosfera, foram utilizadas as métricas estatísticas RMSE e BIAS sobre o domínio 

da América do Sul (35S-15N/90W-30W) e de Beijing (15N-40N /100E-140E). Na América do 

Sul observa-se uma redução do BIAS e do RMSE para a variável temperatura a 2 metros, 
quando considerado o efeito do aerossol na simulação. Os modelos da National Aeronautics and 

Space Administration/Goddard Space Flight Center (NASA/GSFC) e do European Centre for 

Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) foram os que apresentaram uma diferença mais 
expressiva. Para a variável de precipitação, o desvio observado não foi tão expressivo, exceto, 

para as simulações com os modelos do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos 

(CPTEC) e ECMWF. No caso de Bejing foi verificado que os modelos da Japan 
Meteorological Agency (JMA) e do National Centers for Environmental Prediction (NCEP) 

apresentaram uma redução mais expressiva do RMSE e BIAS, na variável de temperatura a 2 

metros. Já para a variável de precipitação, apenas o modelo da NASA/GSFC apresentou uma 

diferença relevante na simulação quando comparado a simulação sem a presença de aerossóis. 
De modo geral, todos os modelos envolvidos na iniciativa da OMM apresentaram uma redução 

do BIAS e RMSE quando o efeito do aerossol foi considerado, principalmente, durante o 

período diurno das simulações, em ambos os domínios. No entanto, estudos mais detalhados e 
com um maior número de eventos extremos são necessários para melhorar o nosso 

entendimento sobre a resposta da atmosfera, quando inserida a forçante aerossóis. Este trabalho 

continuará em desenvolvimeno para a esclarecer questões científicas que envolvem este tema. 
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RESUMO: Eventos extremos de chuva ocasionados por mudanças climáticas associados a 

urbanização vem intensificando a ocorrência de desastres relacionados a inundações. Para 

prevenir e mitigar impactos decorrentes destes eventos é fundamental a proposição de estudos 
que simulem e reproduzam as condições ambientais e dos recursos hídricos derivados de 

cenários de mudanças climáticas. Para a realização da previsão de enchentes é fundamental a 

correta obtenção de informações de precipitação. Modelos tradicionais utilizam chuvas 
probabilísticas para a simulação de cenários de catástrofe, entretanto, no caso da previsão em 

curto prazo, a fidelidade das informações é crucial para a correta previsão. A utilização de dados 

de nível e precipitação em tempo real pode não ser suficiente para antever a enxurrada, 

evidenciando assim a necessidade de se desenvolver modelos de estimativa da precipitação 
bastante precisos. Neste trabalho foram desenvolvidos dois softwares para estimativa da 

precipitação, um deles baseado em um modelo conceitual e outro baseado em um modelo 

empírico. As duas metodologias foram propostas inicialmente por Georgakakos & Bras (1984). 
O modelo conceitual utiliza dados climatológicos, temperatura, pressão e umidade relativa, e 

através destes é possível estimar a precipitação um passo à frente. Inicialmente são calculadas as 

três variáveis um passo à frente através de uma correlação entre os valores anteriores das 

mesmas, e com a junção destes três fatores climatológicos é obtida a precipitação um passo à 
frente. O modelo conceitual é capaz de ajustar seus parâmetros internos através do auxílio de 

algoritmos genéticos. Esta inovação foi eficiente pois ajudou na redução do tempo despendido 

através do ajuste manual, além de buscar parâmetros quasi-ótimos. O modelo empírico realiza o 
ajuste através de dados coletados em instantes anteriores para previsão do próximo instante 

através do cálculo de médias móveis. A estimativa da precipitação da hora seguinte é calculada 

relacionando dados de precipitação em instantes anteriores por meio de uma regressão linear 
uni-variável de lag 1 sobre a variável que se deseja prever. Para avaliar o resultado das 

estimativas de precipitação, escolheu-se um dia arbitrário com dados climatológicos e de 

precipitação, que foram utilizados como dados de entrada em ambos os modelos. Os modelos de 

previsão da precipitação encontraram resultados de ajuste satisfatórios, sendo válidos para 
utilização na previsão de enchentes. 
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RESUMO: Este estudo apresenta uma avaliação comparativa das representações dos fluxos de 

calor latente (LE) e sensível (H) simulados pelo modelo WRF (Weather Research and Forecast) 

no município de Pedras Altas, com diferentes dados de elevação do terreno. Este município está 
localizado no Sul do Estado do Rio Grande do Sul (RS), nas coordenadas -31.72ºS e -53.59ºO. 

Foram realizados dois experimentos. No experimento A foram utilizados dados de topografia da 

USGS (United States Geological Survey) Topography com resolução de 30 segundos (~925 
metros). No experimento B foram utilizados dados de alta resolução oriundo do Shuttle Radar 

Topography Mission (SRTM) com resolução de 1 segundo (~30 metros). A fonte de dados de 

uso do solo utilizado para interpolação em ambas simulações foi do International Geosphere 

Biosphere Programme (IGBP) Modified MODIS com 20 categorias de uso do solo e resolução 
de 15 segundos (~500 metros). Para a Região de Pedras Altas o IGMP/MODIS atribui 

características de pastagens. As simulações foram feitas para os dias 01 a 04 de janeiro de 2014, 

com os dados de topografia e uso do solo interpolados em grades aninhadas com proporção de 
3:1, ou seja, com 9km (g1), 3km (g2) e 1km (g3) de resolução, sendo este último domínio o 

utilizado para as análises neste estudo. A g3 compreende o sudoeste do RS. Para avaliação das 

simulações foram utilizados dados da estação de monitoramento micrometeorológico de Pedras 

Altas pertencente a Rede Sul-brasileira de Fluxos Superficiais e Mudanças Climáticas – 
SULFLUX (http://www.sulflux.ufsm.br/sulflux/). Os resultados mostram que o LE e H 

calculados pelo modelo foram sensíveis a alteração das informações topográficas nas 

simulações. Em ambos experimentos houve tendência de superestimativa dos fluxos durante o 
dia. Porém o experimento com resolução mais refinada, mostrou uma leve melhora na 

concordância com os dados medidos na estação micrometeorológica. Nas simulações com dados 

de 30s, foram observados índices de concordâncias de 0,90 para LE e 0,85 para H, já para os 
dados com 1s de resolução foram encontrados valores de 0,91 e 0,88, para LE e H, 

respectivamente. O modelo também não obteve um bom desempenho no comportamento ao 

longo do dia da LE e H. De acordo com os dados observados, houve uma diminuição da 

quantidade de H e aumento na quantidade de LE, variações as quais não foram observadas nos 
experimentos. Esta variação no LE e H, no dia 02 de janeiro, foi devido a passagem de um 

sistema frontal sobre a Região de Pedras Altas. 
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RESUMO: Anualmente é emitida do deserto de Saara grande quantidade de poeira, que é 

maioritariamente transportada, sobre o oceano atlântico. Durante os meses de inverno boreal, o 

transporte ocorre principalmente em direção ao Sul da América do Norte e Caribe, enquanto que 
o norte da América do Sul é a principal região receptora de poeira no verão. Embora houve uma 

melhoria significativa da compreensão do transporte sobre o Atlântico, ainda existe aspectos 

pouco claros, principalmente quando o transporte ocorre em direção a América do Sul. 
Acredita-se que um dos principais motivos que propiciou maior entendimento do transporte em 

direção a América do Norte seja a intensa interação da pluma com Zona de convergência 

intertropical (ZCIT) durante o inverno boreal. Nesse trabalho será avaliada como a ZCIT 

influencia o transporte de pluma de Saara em direção a América do Sul e o impacto dessa 
influência na Forçante Radiativa Direta sobre Cabo Verde e Amazonas. A influência do ZCIT 

será avaliada correlacionando a anomalia da Profundidade Ótica do Aerossol (AOD) e a 

anomalia da Água Precipitável (PWV). Os dados de satélite serão utilizados para o cálculo 
dessas anomalias. Para avaliar o impacto na FRD, a anomalia do PWV será correlacionada com 

a da FRD usando dados de AERONET. Nos sítios experimentais localizados na África, o 

cenário de aerossóis é dominado pela poeira e o comportamento sazonal da Água Precipitável 

(PWV) é fortemente dependente da sazonalidade do posicionamento do ZCIT sobre a região. 
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RESUMO: A rádio ocultação (RO) é uma técnica de sensoriamento remoto que mede em vários 
níveis de processamento como os sinais de rádio são refratados ou curvados, ao atravesarem a 

atmosfera terrestre. Entre os três níveis disponíveis atualmente para a assimilação desses dados, 

vários centros de previsão assimilam de forma operacional os perfis de ângulos de curvatura, 
demonstrando impactos substanciais na habilidade de previsão dos modelos. O CPTEC já tem 

explorado os retrievals de temperatura e umidade e perfis de refratividade, mas ainda não foram 

assimilados nesse centro os perfis do ângulo de curvatura, e diversas questões ainda estão em 
aberto sobre o potencial desses dados para a melhoria da qualidade dos produtos da Previsão 

Numérica de Tempo (PNT). Visando dar resposta a estas interrogações o objetivo principal 

deste trabalho é apresentar os primeiros resultados sobre o impacto dos dados de RO dos sinais 

do Sistema de Posicionamento Global (GPS) no sistema de PNT do CPTEC, através do uso de 
dados de ângulo de curvatura ao invés de dados de refratividade. O sistema de assimilação 

utilizado foi o Interpolação Estatística em Ponto de Grade (GSI-Gridpoint Statistical 

Interpolation) na sua versão 3.3 acoplado no Modelo Atmosférico Brasileiro do centro. Foram 
executados dois experimentos assimilando junto ao conjunto de dados convencionais e de 

radiâncias, perfis de ângulo de curvatura e de refratividade, respectivamente. Os resultados 

foram comparados com um experimento controle, onde dados de RO não foram assimilados. Os 

resultados obtidos indicam que a inclusão dos dados de ângulo de curvatura ao invés de 
refratividade apresenta-se potencialmente promissora para se obter bons resultados nas análises 

e previsões atmosféricas. 
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RESUMO: Modelar o transporte de cinzas e gases emitidos por erupções vulcânicas possui 
grande importância pois estes geram impactos no tempo e clima, poluem o ar, o solo e a água. 

Sabendo-se onde se localizam as cinzas vulcânicas é possível evitar que os aviões trafeguem na 

região contaminada, resultando em economia na manutenção e evitando acidentes. A atividade 

eruptiva altera o tempo e o clima pois as cinzas vulcânicas e o ácido sulfúrico suspensos na 
atmosfera refletem a radiação solar. Em contrapartida, os gases dióxido de carbono e vapor de 

água auxiliam no efeito estufa. O modelo Brazilian develoments on the Regional Atmospheric 

Modeling System (BRAMS) mostrou-se capaz de simular com satisfatória acurácia a dispersão e 
sedimentação de cinzas vulcânicas e gases vulcânicos emitidos, porém há melhorias no código 

do modelo que são essenciais para a modelagem da dispersão das cinzas, como o processo de 

remoção das cinzas vulcânicas devido às chuvas. Tais melhorias realizadas são desenvolvidas 
neste trabalho. A metodologia consiste em fazer a simulação da dispersão das cinzas vulcânicas 

por 20 dias, e os resultados obtidos pelo modelo são comparados com os dados observados, 

principalmente imagens do satélite CALIPSO e um produto desenvolvido pela Divisão de 

Satélites e Sistemas Ambientais do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (DSA/CPTEC/INPE) que detecta cinzas vulcânicas 

utilizando imagens do satélite Meteosat-8. Foi simulado o evento eruptivo do vulcão chileno 

Calbuco que entrou em erupção no dia 22 de abril de 2015 às 18:04 hora local, 21:04 UTC, 
ejetando cinzas a mais de 15 km de altitude.  
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RESUMO: Secas hidrológicas são eventos prolongados em que se observa o rebaixamento dos 

níveis d’água nos corpos hídricos, naturais ou artificiais, como rios, reservatórios e no solo, e 

podem ter consequência socioambientais, como o desabastecimento para consumo e restrições 
na agricultura. A prevenção ou mitigação de secas exige um acompanhamento frequente e 

previsões da evolução dos corpos hídricos a fim de evitar o colapso dos sistemas, o que pode ser 

realizado por meio da restrição de usos múltiplos quando não há tempo hábil para a construção 
de novas obras hidráulicas. O sudeste brasileiro (área afetada por diferentes fenômenos 

climáticos como El Niño e diferentes sistemas meteorológicos sinóticos como a ZCIT e jatos de 

baixo nível) vem apresentando nos últimos 3 anos irregularidade de chuvas, por vezes 
excessivas para o período do ano, e por vezes escassa em momentos outrora climaticamente 

favoráveis, demandando previsões preferencialmente por ensembles, a fim de abranger 

diferentes possibilidades de resposta uma vez que o comportamento não é homogêneo. A equipe 

realizou o acoplamento off-line entre os membros dos modelos climáticos Eta 40km (6 
membros) e Eta 15km (membro único), e os modelos hidrológicos PDM (modelo 

concentrado)  e MHD-INPE (modelo distribuído) para previsão de vazões na área de drenagem 

do Sistema Cantareira e da UHE Três Marias, o que mostrou-se funcional. Apesar da resolução 
horizontal da versão do Eta ser de 40 km (com 6 membros), mesmo em bacias como a do 

Cantareira, localizados em um recorte de apenas 88x91km, bons resultados foram obtidos e o 

acoplamento confirma-se útil à aplicação demandada, com previsões de vazão coerentes com a 

realidade, por membros do Eta que se aproximaram da chuva real. 
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RESUMO: Os estudos mais recentes, relacionados com a verificação das previsões de 

precipitação, têm-se centrado no desenvolvimento de novas ferramentas para a avaliação 

espacial das previsões dessa variável meteorológica. O objetivo destes estudos é criar uma 
metodologia de avaliação mais eficaz que seja capaz de identificar os erros e acertos do modelo 

de previsão levando em consideração os atributos de cada evento, tais como posição, dimensão, 

intensidade entre outros. Entre as técnicas disponíveis, o Method for Object-Based Diagnostic 

Evaluation (MODE) é uma das mais utilizadas. O MODE baseia-se na identificação de objetos 
através de um procedimento de convolução em que os campos são suavizados no espaço e é 

feita a seleção dos eventos de precipitação com a aplicação de um limiar de intensidade. Os 

Atributos como tamanho, forma, razão de aspecto e centroide de cada objeto podem ser 
calculados para cada campo de precipitação previsto ou observado. Além disso, os atributos 

podem ser comparados com os objetos identificados no campo correspondente, a partir do 

cálculo de estatísticas que permitem conhecer o quão bem assemelham-se as características 

desses objetos. O presente estudo tem como objetivo aplicar o MODE para avaliar e 
diagnosticar a habilidade do modelo BRAMS (Brazilian Regional Atmospheric Modelling 

System) em prever a precipitação sobre a América do Sul. Para isto é  utilizado como dados de 

referência o produto CoSch da Divisão de Satélites e Sistemas Ambientais (DSA) do Centro de 
Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), que é baseado na combinação de 

estimativas de precipitação diária por satélites com dados de pluviométricos. O algorítmo 

MODE foi implementado dentro do Sistema Comunitário de Avaliação de Modelos Numéricos 
de Previsão de Tempo e Clima (SCANTEC) - esté um software estatítico que encontra-se em 

desenvolvimento na Divisão de Modelagem e Desenvolvimento (DMD) do CPTEC.  A partir 

desta metodologia e do uso do SCANTEC, foram calculados também o CSI, POD, FAR e o 

Viés orientados a objeto, os quais foram usados para comprovar o comportamento do método de 
avaliação na identificação das áreas de chuva. O uso da técnica MODE, permitiu diagnosticar a 

habilidade do modelo em prever padrões espaciais de chuva sobre a América do Sul. Nesse 

processo foi possivel também identificar nas previsões os erros de localização, intensidade e 
estrutura da precipitação, que podem ser de grande importância para  aprimorar as simulações 

de precipitação do modelo BRAMS.  

  



 

50 
 

ANÁLISE HIDROMETEOROLÓGICA DE EVENTO EXTREMO NA BACIA 

HIDROGRÁFICA TAQUARI-ANTAS COM MODELO WRF-HYDRO 

Ludmila Pochmann de Souza, Rita de Cássia Marques Alves, Gabriel Bonow Munchow, 

Ricardo Antônio Mollmann Junior, Eliana Klering Veleda. 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Centro Estadual de Pesquisa em Sensoriamento 

Remoto e Meteorologia, Porto Alegre, RS, Brasil.  

 
ludmila.pochmann@gmail.com 

 
RESUMO: Analisamos e identificamos, as causas e os sistemas meteorológicos associados na 

formação de um evento extremo de precipitação, ocorrido na região da Bacia Hidrográfica 

Taquari-Antas no Estado do Rio Grande do Sul (RS) em janeiro de 2010. Além de simular 

numericamente o período, utilizando o modelo acoplado WRF-Hydro. Avaliando os resultados 
do sistema acoplado de previsão hidro-meteorológica a partir de dados observados em estações 

meteorológicas e fluviométricas instaladas na região. Visando maior agilidade e precisão para o 

monitoramento hidrológico no RS e no Brasil. Assim como melhorias nos resultados dos 
modelos numéricos acoplados. De acordo com os dados históricos de eventos extremos 

coletados para região da Bacia Hidrográfica Taquari-Antas, a maior parte, em torno de 58% é 

em função de grande volume de precipitação pluvial e distribuem-se em praticamente todos os 
municípios pertencentes à bacia. A altitude da região associada às condições meteorológicas 

favoráveis cria condições para o maior número de ocorrências de precipitações extremas e 

queda de granizo no estado do Rio Grande do Sul. Por esses motivos ocorrem repetidas 

inundações e enxurradas, a partir do momento em que o solo não é mais capaz de conter o 
escoamento da água. A partir das análises elaboradas neste trabalho, pode-se concluir que os 

principais fatores para ocorrência de grandes acumulados de pluviométricos em poucas horas, 

na região da BHTA, estão relacionados à entrada de massas de ar frio. Sendo estas, combinadas 
principalmente com a intensa circulação da corrente de jato de baixos níveis sobre a fronteira 

oeste do Brasil e causando o transporte de calor e umidade do norte do País em direção ao 

noroeste do RS. Os valores simulados foram satisfatórios quando comparados as observações 

em cada ponto escolhido sobre a região. A simulação do WRF-Hydro foi capaz de capturar 
características da distribuição espacial e variação espacial temporal refletindo razoavelmente as 

características de distribuição espacial de precipitação e escoamento ao longo da bacia. Os 

resultados da simulação obtiveram valores com alto índice de concordância para variáveis 
hidrometeorológicas em todas estações.  
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RESUMO: O Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC) do Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), utilizou de forma operacional (2012-2015), o sistema 

de assimilação de dados denominado G3DVar, o qual consiste da combinação do modelo 

atmosférico, o Modelo de Circulação Geral da Atmosfera (MCGA/CPTEC-INPE), o algoritmo 

de assimilação, o Gridpoint Statistical Interpolation (GSI), e as observações (convencionais e 
não convencionais). A avaliação do comportamento da emissividade simulada em micro-ondas 

(MO) sobre superfícies continentais para canais com sensibilidade à superfície se faz necessária 

para a utilização dessas observações de forma eficiente na assimilação. Neste estudo foi 
utilizada a versão 3.4 do GSI, o qual inclui o Community Radiative Transfer Model (CRTM) 

v2.1.3, que contém o modelo de emissividade (descrito em Weng et al., 2001) atualizado, isto é, 

alguns parâmetros, por exemplo, tipo de solo e suas características, são agora considerados na 
simulação da emissividade. O GSI foi executado no “modo” observer. Assim sendo, o objetivo 

deste trabalho foi avaliar a emissividade simulada pelo CRTM/GSI contra os dados de 

emissividade recuperados por satélite proveniente do GEONETCast. Para isso foram utilizadas 

as previsões de curto prazo (9 horas) do MCGA/CPTEC-INPE configurado com o modelo de 
superfície SSiB. A emissividade foi simulada para os canais 23,8GHz, 31,4GHz e 50,3GHz do 

sensor Advanced Microwave Sounding Unit-A (AMSU-A) à bordo dos satélites National 

Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)-15, NOAA-18 e NOAA-19, e do 
Meteorological operational satellite (Metop) -A e Metop-B. O período analisado foi setembro 

de 2015. Os resultados mostram que a emissividade simulada apresenta comportamento mais 

próximo dos dados recuperados por satélite sobre as superfícies vegetadas. Já sobre superfícies 

não vegetadas, a emissividade simulada superestima os valores com relação as observações. 
Sabe-se que a emissividade em MO é sensível à mudanças na umidade do solo,  deste modo, foi 

realizado um teste utilizando a umidade do solo proveniente do Global Land Data Assimilation 

System (GLDAS). Esta mudança teve impacto principalmente nas superfícies menos vegetadas, 
contribuindo para a diminuição do valor da emissividade nestas regiões. 
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RESUMO: O objetivo deste estudo é identificar os principais mecanismos físicos responsáveis 

pela ocorrência de chuvas intensas associadas a inundações, na Bacia do rio Paraíba do Sul em 

Jan/2000. Entre os dias 02 e 03/01 as chuvas atingiram quase 50% do valor esperado para todo 
o mês, concentrando-se principalmente na porção sul da Bacia. Segundo a Defesa Civil, o 

número de desabrigados na área da Bacia foi de cerca de 6 mil pessoas, havendo mais de 12 

óbitos, vítimas de afogamento, desabamentos e quedas de barreiras, além de ter sido decretado 
estado de calamidade pública e/ou emergência em diversas cidades. A análise sinótica foi 

elaborada a partir dos dados do Climate Forecast System Reanalysis (CFSR). Os resultados 

indicam que após a chegada de uma frente fria em São Paulo no dia 01/01, com chuvas 

moderadas (< 40 mm/dia) no sul da Bacia, um episódio de Zona de Convergência do Atlântico 
Sul (ZCAS) configurou-se sobre o Centro Sul do Brasil, atuando entre os dias 01 a 08/01/2000. 

Aspectos típicos de eventos de ZCAS foram observados durante o caso, tais como a presença da 

Alta da Bolívia, do Vórtice Ciclônico do Nordeste e do cavado da ZCAS nos altos níveis, fortes 
movimentos ascendentes em 500 hPa e extensas regiões de baixa pressão, com convergência de 

umidade nos baixos níveis. O destaque neste evento foi a formação de um Vórtice Ciclônico 

Embebido na ZCAS (VCEZ) que ficou posicionado ao sul da Bacia, contribuindo para 

intensificar a convergência de umidade (> 70 g.kg-1.dia-1), o movimento vertical (< -0,7 Pa.s-1) e 
consequentemente a precipitação na área em estudo. O VCEZ, caracterizado como um ciclone 

não frontal e de escala sinótica, apresentou núcleo quente nos baixos níveis e núcleo frio em 

altos níveis. Um dipolo nos níveis médios e superiores, formado por uma alta fria e baixa 
quente, localizado entre o Uruguai e Rio Grande do Sul, ficou estacionário por dois dias na 

região, amplificando o cavado da ZCAS existente em médios níveis, contribuindo para o 

deslocamento do VCEZ para oeste, em direção ao continente com característica barotrópica nos 
baixos níveis. Diagramas da estrutura vertical do VCEZ foram gentilmente preparados pelo Dr. 

Robert Hart da Florida State University. Seus resultados mostram que inicialmente enquanto o 

VCEZ deslocava-se em direção ao continente, o mesmo se comportou como um ciclone 

subtropical, apresentando núcleo simétrico e quente nos baixos níveis e núcleo frio nos altos 
níveis. Contudo, a partir de 04/01 o VCEZ passou a se deslocar para sudeste, apresentando 

núcleo frio também nos baixos níveis, perdendo as características de ciclone subtropical. 
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RESUMO: Os eventos de nevoeiros causam prejuízos socioeconómicos em várias regiões do 

mundo. Nos aeroportos, os nevoeiros causam encerramento das actividades por longas horas. 
Por exemplo, em um período de 11 anos foram mais de 1.117 horas de operações interrompidas 

no aeroporto Salgado Filho, a maioria por conta de nevoeiros. Por isso, o objectivo desse 

trabalho é estudar os processos físicos de formação e o resultado do modelo de previsão de 
nevoeiro PAFOG do evento de maior duração ocorrido no ano de 2008 no aeroporto Salgado 

Filho. Os seguintes dados do Aeroporto foram usados: 1) direcção e velocidade do vento, 2) 

visibilidade, 3) tempo presente, 4) cobertura de nuvens e altura da base, T e Td e pressão. 

Sistemas sinópticos atuantes na região na hora do nevoeiro foram analisados com os dados: 1) 
imagens de satélite no canal IR do GOES-12 da NOAA; 2) modelos de reanálise NCEP e CFSR 

com 2,5° x 2,5° de resolução espacial a cada 6 horas. Foram gerados e analisados os seguintes 

campos: 1) PNM (hPa), 2) espessura da camada, linhas de corrente e magnitude dos ventos, 4) 

Perfil de velocidade vertical. Para o estudo termodinâmico foi utilizado dados de radiossonda da 
University of Wyoming. O modelo usado para simulação da previsão foi o PAFOG que 

funciona para nevoeiro dentro de uma massa de ar. Pode ser usado de 2 modos: 1) Nevoeiro 

(perfil inicializado com UR>80% inferior à 400m) e 2) Stratus (perfil inicializado com 
UR>80% inferior à 1500m).  Primeiramente o modelo foi inicializado com dados de 

radiossonda para 2 previsões a cada 12 horas. Depois o modelo foi inicializado com dados do 

CFSR com 0,5° x 0,5° para 3 previsões a cada 6 horas. O nevoeiro de maior duração (11:40h) se 

formou às 0300UTC do dia 05/07/2008, com visibilidade mínima de 50 m (forte). O nevoeiro 
foi formado na onda fria do anticiclone baroclínico. As condições de tempo foram: velocidade 

do vento até 3 nós de NE-SE, UR de 100%, céu limpo e pressão de 1018-1020hPa (QNH). O 

perfil de T e Td mostrou camada úmida da superfície até 983hPa e inversões de radiação (997-

995hPa) e de subsidência (983-936hPa). O perfil de velocidade vertical mostrou subsidência 
(1000-800hPa e 650-450hPa). As previsões pelo modelo PAFOG com inicialização do CFSR 

acertaram o evento em todas as simulações (15, 9 e 3 h de antecedência). A melhor previsão foi 

com 15h de antecedência com visibilidade de 57m e duração de 13h. As previsões com 
inicialização de radiossonda foram satisfatórias com 15h de antecedência (visibilidade de 160m 

e duração de 8h). Os resultados das previsões com o PAFOG foram satisfatórios na maioria das 

previsões. As previsões não satisfatórias foram devido aos erros da extrapolação do ponto de 

orvalho de 2m para a superfície na inicialização com o CFSR e devido à necessidade de adaptar 
o modelo para a região.  
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RESUMO: A região Sul do Brasil apresenta um regime de precipitação bem distribuído ao 
longo do ano, com totais pluviométricos elevados, principalmente em sua porção oeste, próximo 

à divisa com o Paraguai. Esta característica faz com que, nesta região, não seja identificada uma 

estação seca ou chuvosa. Alguns dos fenômenos meteorológicos responsáveis por estes regimes 

de precipitação são os sistemas frontais, sistemas convectivos de mesoescala, sistemas 
ciclônicos em níveis médios, entre outros. A maioria dos dados de precipitação são 

disponibilizados na escala diária, o que pode ser um problema na modelagem hidrológica, onde 

certos modelos requerem dados horários como entrada. Existem, no entanto, métodos de 
desagregação temporal da precipitação, da escala diária para horária, porém estes métodos são 

sensíveis às características da precipitação da região, como intensidade, duração e frequência 

dos eventos. Uma avaliação climatológica da região permite relacionar a intensidade e a 
frequência dos eventos precipitantes, uma vez que o padrão espacial é determinado pela 

frequência de ocorrência da precipitação. Neste estudo, foi realizada uma análise climatológica 

da precipitação na região Sul do Brasil, identificando a relação intensidade-duração-frequência 

dos eventos precipitantes desta região. Por ser de grande interesse a intensidade dos eventos, 
utilizou-se dados horários provenientes de 82 Estações Meteorológicas Automáticas do INMET 

localizadas na região. Entretanto, antes de serem empregados no estudo, os dados coletados 

foram sujeitos a um controle de qualidade a fim de evitar resultados inesperados ou imprecisos, 
pois não é incomum que as séries de dados, produzidas pelas Estações Meteorológicas 

apresentem erros. No controle de qualidade verificou-se que os principais tipos de problemas 

encontrados nas séries de dados são: longas sequências sem dados de precipitação, eventos 

isolados muito intensos, entupimentos, entre outros. Para a verificação da qualidade dos dados, 
utilizou-se a análise da curva de dupla-massa, comparando os dados de cada uma das Estações 

Meteorológicas da região Sul com as cinco estações mais próximas desta. Após a identificação 

dos eventos suspeitos, realizou-se uma análise aprofundada e posterior correção das falhas. Esse 
estudo tem em vista a caracterização da precipitação na região Sul do país para sua 

implementação na calibração de métodos de desagregação temporal da precipitação nesta 

região. 

  



 

55 
 

MODELAGEM HIDROCLIMATOLÓGICA DA DISPONIBILIDADE HÍDRICA PARA 

BACIAS HIDROGRÁFICAS DE MESOESCALA: ESTUDO DE CASO PARA A BACIA 

HIDROGRÁFICA DO RIO MOGI-GUAÇU 

Felipe Raphael Theodorovitz Mendoza, Jônatan Dupont Tatsch, Roilan Hernández Valdéz, 

André Fogliarini Parcianello, Guilherme Goergen 

Universidade Federal de Santa Maria – UFSM, Santa Maria-RS, Brasil 

lipetheo.mendoza@gmail.com 
 
RESUMO: A precipítação, além de influenciar diretamente nas características do solo, tem 
papel fundamental na determinação do clima e do tempo de uma região, pois seu excesso ou 

falta estão diretamente relacionados a desastres naturais, como secas e enchentes. A 

variabilidade espaço-temporal da precipitação diária e baixa densidade pluviométrica 
transformam sua estimativa com precisão em um grande desafio. Ainda, os dados observados 

podem ser afetados por perturbações que levam a erros ou mudanças nas propriedades 

estatísticas da série de dados. Por isso, dados homogêneos com controle de qualidade e densa 

rede de estações pluviométricas são de grande importância para a estimativa espacial da chuva. 
Neste estudo, foram utilizados dados diários de precipitação da ANA, DAEE e INMET de 131 

estações pluviométricas na região da bacia hidrográfica do Rio Mogi-Guaçu, entre São Paulo e 

Minas Gerais, nos anos de 1990 e 2000. Os métodos de interpolação Ponderado pelo Inverso da 
Distância (IDW) e Ponderado pela Distância Angular (ADW) foram utilizados para a estimativa 

da precipitação na região da bacia. Os dois métodos de interpolação levam em consideração a 

distância do ponto sem amostragem às estações a sua volta. Ainda, o ADW considera também 
que a distribuição espacial das estações pluviométricas influencia no resultado da interpolação. 

Foram utilizadas diferentes versões dos métodos: - Otimização dos parâmetros do IDW por 

validação cruzada (IDW_otim); - Otimização dos parâmetros do ADW por validação cruzada 

(ADW_otim); - ADW com parâmetros padrão (ADW_def, NP=5 e CM=4); - IDW utilizado 
pelo Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH). Além disso, foi aplicado um controle de 

qualidade sobre os dados de precipitação diária para todo o período. Gráficos de curva dupla 

massa foram utilizados na identificação de períodos com dados suspeitos, relacionando a chuva 
cumulativa de cada uma das estações com seus dados interpolados. No controle de qualidade foi 

possível aferir que são decorrentes os períodos sem dados de precipitação seguidos de 

acumulados que passam dos 100 mm diários, o que possivelmente está relacionado ao 

entupimento do pluviômetro. O IDW_otim  e o ADW_def foram os métodos que melhor 
resultados apresentaram: IDW_otim com MAE=2,93 e ADW_def com PBIAS=-0,2, PC=0,74 e 

CSI=0,55, o que leva a um melhor resultado apresentado pelo ADW sem otimização. 
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RESUMO: A modelagem numérica constitui uma das ferramentas fundamentais para o estudo 

das componentes do sistema terrestre bem como para a previsão de tempo e clima. Com o 

desenvolvimento dos modelos “on-line” (acoplados) é possível realizar simulações das 
condições atmosféricas considerando tanto os fenômenos meteorológicos como químicos, com 

o objetivo de representar melhor a qualidade do ar em uma determinada região. Estes modelos 

utilizam informação de diferentes fontes para realizar os prognósticos das variáveis em 
consideração. Uma das informações mais importantes que deve ser o mais representativa 

possível quando é estudada a qualidade do ar em uma área de interesse é a quantidade e 

distribuição das emissões de gases poluentes. Melhorias na resolução espacial das simulações 
feitas com um determinado modelo requerem dados de emissões mais detalhados e 

georreferenciados. Neste trabalho apresentam-se as modificações realizadas à ferramenta PREP-

CHEM-SRC (Preprocessor of trace gas and aerosol emission fields for regional and global 

atmospheric chemistry models) para aperfeiçoar os arquivos de inicialização para os modelos 
BRAMS, versão 5.2 (Brazilian Developments on the Regional Atmospheric Modelling System) e 

WRF (Weather Research and Forecasting Model) com as emissões veiculares no estado de Rio 

de Janeiro. Foi determinada a emissão veicular anual, até o ano de 2030, das espécies óxidos de 
nitrogênio (NOx) e monóxido de carbono (CO) para cada município e utilizando diferentes 

cenários. Para o município do Rio de Janeiro foi implementado um processo de distribuição por 

vias das emissões dos principais gases poluentes. No total, foram utilizados cinco tipos de vias 

diferentes e a porcentagem de emissão correspondente a cada uma foi calculada levando em 
consideração a informação mais atual de tráfego nas mesmas. Para a contribuição industrial nas 

emissões, utilizaram-se as bases de dados globais RETRO (REanalysis of TROpospheric 

chemical composition) e EDGAR-HTAP (Emission Database for Global Atmospheric 
Research). Já a contribuição biogênica contou com informações do modelo MEGAN (Model of 

Emissions of Gases and Aerosols from Nature). Para todas as espécies analisadas foi possível 

observar a forte influência da atividade veicular na distribuição das emissões. 
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RESUMO: A bacia hidrográfica do rio Uruguai, localizada no Brasil e nos países vizinhos 
Uruguai e Argentina, abrange 384 municípios contabilizando os dois países, dentre eles Lajes e 

Chapecó (SC), Uruguaiana, São Borja e Bajé do lado uruguaio. Possui uma área de drenagem 

de 385.000 km² dos quais aproximadamente 45% (174.612 km²) situam-se em território 

nacional, representando grande importância para gestão hídrica do país incluindo o 
gerenciamento de desastres hidrometeorologicos. Neste estudo no Modelo Hidrológico 

Distribuído (MHD) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) foi aplicado para 

220827.4  km² de área de drenagem da bacia, que abrange sua parte brasileira e argentina, com 
o intuito de verificar a previsibilidade das vazões máximas, considerando como entrada a chuva 

proveniente dos cinco membros do modelo ETA 5km, do Centro de Previsão do Tempo e 

Estudos Climáticos (CPTEC). Ao todo foram considerados 13 postos de vazões para calibração 
da bacia: Dom Pedrito, Invernada Velha, Passo Colombelli, Passo Rio da Várzea, Passo da 

Cruz, Jacaqua, Passo Mariano Pinto, Iraí, Alto Uruguai, Garruchos, Passo São Borja, Itaqui e 

Uruguaiana , no período de 2000 a 2015, fazendo uso de dados observados de estações 

meteorológicas. Os dados do modelo ETA compuseram os cenários de verificação das 
simulações hidrológicas, entre janeiro a agosto de 2016. De acordo com os índices estatísticos 

utilizados para validação (nash, lognash e coeficiente de determinação), os resultados menos 

aderentes foram para as bacias de cabeceira : Dom Pedrito (2131.3 km²), Invernada Velha 
(2367.2 km²), Passo Colombelli (3729.5 km²), Passo Rio da Várzea (5352.8 km²) e Passo da 

Cruz (13568.3 km²). Os melhores ajustes de previsão foi para o membro que considera o Fluxo 

de Momentum para parametrização cumulos Kain-Fritsch. Os resultados apontam que a 

ferramenta demonstrada apresenta potencial aplicação em prognósticos de inundações, que pode 
subsidiar sistemas de alertas hidrológicos na bacia aplicada.  
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RESUMO: O objetivo deste estudo é identificar padrões de tipo de chuva e principais 

características atmosféricas, diretamente relacionados à ocorrências de inundações nos estados 
do Paraná e São Paulo. Considerando o objetivo proposto, inicialmente foram catalogados 

eventos de inundação de diversos municípios dos estados de São Paulo e Paraná a partir de 

informações disponíveis no banco de dados do Sistema Integrado de Informações sobre 

Desastres (S2ID) e também do Centro de Meteorologia da Universidade Estadual Paulista 
(IPMet/UNESP). Entre o período de 1990 e 2013 foram catalogadas 255 ocorrências de 

inundações no estado de São Paulo e 189 ocorrências no estado do Paraná. Para a determinação 

do tipo de chuva referente à cada ocorrência de inundação catalogada foram utilizados o 
conjunto de dados do produto 2A25/PR-V7 obtidos pelo radar a bordo do satélite Tropical 

Rainfall Measuring Mission (TRMM).  Considerando o período de dados do satélite TRMM 

(1998-2013), foram analisados eventos nos quais houvesse varredura do satélite com o número 

suficiente de pixel que satisfazem o critério de classificação do tipo de chuva sobre os 
municípios com registro de ocorrência de inundação. Para cada evento de inundação foi 

contabilizada a porcentagem do tipo de chuva e sua taxa diária. Também foi realizada uma 

climatologia para o período de 1998 a 2013 da porcentagem do tipo de chuva, ou seja, a 
frequência de ocorrência de cada tipo de chuva ao longo de 16 anos sobre os estados do Paraná 

e São Paulo. Considerando a metodologia proposta, foram contabilizados para o estudo 162 

eventos para o estado de São Paulo e 30 eventos para o Paraná. Destes eventos foi verificado 
que as maiores taxas de precipitação estão relacionadas com chuva convectiva profunda, sendo 

assim esse tipo de chuva mais impactante para o desencadeamento de eventos de inundação. No 

entanto a frequência de ocorrência de chuva do tipo convectiva profunda é pequena, como 

observado nos resultados. Destaca-se também que sobre o estado de São Paulo o sistema 
meteorológico com maior frequência de ocorrência relacionado com eventos de inundação foi a 

Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) e no Paraná os eventos estiveram relacionados 

com a atuação de Sistemas Frontais (SF). Os resultados obtidos poderão servir de apoio ao 
desenvolvimento de sistemas de alerta e monitoramento de eventos hidrometeorológicos.  
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RESUMO: Este estudo tem por finalidade apresentar uma análise observacional da mudança 
temporal da profundidade óptica do aerossol (Aerosol Optical Depth, AOD) na região de 

transição entre a floresta amazônica e o cerrado. A localidade escolhida faz parte do chamado 

Arco do Desflorestamento, a qual é comumente acompanhada, além do desmatamento, pelas 

atividades de queimadas. Por meio de produtos de sensoriamento remoto utilizaram-se dados de 
AOD em 500 nm provenientes da AErosol RObotic NETwork (AERONET) para o sítio de Alta 

Floresta (09º56’S, 61º51’W). Além disso, dados de AOD em 550 nm via sensor MODIS 

(MODerate Resolution Imaging Spectroradiometer) a bordo dos satélites TERRA e AQUA, 
compreendido num quadrante de [10º a 17ºS] de latitude e [50º a 60ºS] de longitude também 

foram utilizados. Ambas as bases de dados compõem uma série temporal para os meses de 

estação seca (Agosto, Setembro e Outubro) de 2000 a 2015. Adicionalmente, dados mensais de 
focos de queimada produzidos pelo CPTEC/INPE, que estão relacionados com as atividades de 

queima de biomassa, também são analisados para o mesmo período de 16 anos. Estes focos são 

inferidos a partir de informações dos sensores AVHRR/NOAA (Advanced Very High 

Resolution Radiometer), pelo sensor MODIS/TERRA-AQUA, e, recentemente, pelo VIIRS/S-
NPP. Dados do INPE têm mostrado uma tendência de aumento nas Taxas de Desmatamento 

(T.D) desde 1988, invertendo o sinal do mesmo para o período posterior a 2004 (ano pico de 

T.D). Entretanto, a prática do uso de fogo é bastante comum nessa região. Resultados apontaram 
um mesmo sinal de tendência de diminuição entre o número de focos de queima, AOD e T.D. 

Testes de hipótese estatísticos foram utilizados e resultados preliminares do teste Sazonal de 

Mann-Kendall, empregado revelou a existência de uma tendência significativa de diminuição de 

AOD na área de estudo para o período posterior a 2007. Esta mudança no comportamento 
temporal de AOD pode estar relacionada a uma alteração na concentração e/ou composição 

química do aerossol, em decorrência a uma menor contribuição de queima da vegetação típica 

nessa região (florestas primárias, secundárias, áreas de pastagem e cerrado). 
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RESUMO: Um estudo observacional abordando as variações anuais, sazonais e diárias da 
concentração do monóxido de carbono (CO) para a Região Metropolitana de São Paulo e 

Campinas é descrito. Os resultados foram obtidos a partir de um conjunto de dados de 16 anos 

(2000 à 2015) fornecidos pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB). 
Foram selecionadas quatro estações coletoras de CO, sendo três posicionadas em regiões com 

intenso tráfego de veículos (Osasco, Congonhas e Campinas), e uma localizada dentro de um 

parque estadual (Parque do Ibirapuera), onde não existe tráfego de veículos.  Médias anuais, 
mensais e horárias foram calculadas a partir dos dados de concentração de CO.  A análise dos 

dados mostrou uma queda nos níveis de concentração de CO ao longo dos anos para todas as 

localidades estudadas. Essa queda é atribuída principalmente às políticas de redução na emissão 

de poluentes por veículos e fábricas, empregando novas tecnologias e energia renovável. 
Verificou-se um ciclo sazonal bem definido, sendo que os máximos valores de concentrações 

foram observados nos meses de junho e julho (inverno), enquanto que os mínimos nos meses de 

dezembro e janeiro (verão). Esse comportamento sazonal é modulado basicamente por 
processos químicos e condições atmosféricas.  A análise dos dados horários indicou a presença 

de dois picos de máxima concentração de CO ao longo do dia, sendo que o primeiro ocorre no 

período da manhã e o segundo no inicio da noite. Os períodos de ocorrência dos máximos 
coincidem com os horários em que a maior quantidade da frota veicular está circulando por 

estas cidades. A análise do ciclo diurno, em termos de dias da semana, mostra claramente o 

impacto da frota veicular na variação diurna da concentração do CO. Nos dias úteis verifica-se 

um comportamento similar nos níveis de concentração de CO, exceto para os horários após as 
20 horas. Para estes horários, na maioria das localidades, sexta feira é o dia da semana que 

apresenta as maiores concentrações Este comportamento está diretamente associado ao dia da 

semana que apresenta o maior índice de congestionamento segundo a companhia de engenharia 
de tráfego (CET). Durante os finais de semana, as primeiras quatro horas apresentam os valores 

mais elevados de concentração de CO. Este comportamento está associado às emissões do 

período noturno dos dias anteriores (sexta e sábado). 
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RESUMO: Os efeitos dos aerossóis nas nuvens estão em debate na literatura a um longo tempo. 

Tais processos representam parte dos efeitos antropogênicos no clima. Mesmo recentemente há 

dúvidas ao redor de tal estudo, uma vez que as atividades humanas não produzem somente 
mudanças nas concentrações e composição das partículas atmosféricas. A ocupação 

antropogênica de regiões remotas como a Amazônia altera o uso do solo como um todo, 

alterando os processos turbulentos de troca de calor superfície-atmosfera ao mesmo tempo em 
que produz grandes quantidades de aerossóis dada a atividade urbana e industrial. Por este 

motivo é difícil separar os efeitos termodinâmicos dos efeitos dos aerossóis na formação das 

nuvens amazônicas. Este estudo pretende colaborar com a comunidade científica ao propor uma 
nova metodologia capaz de quantificar a sensibilidade das nuvens a diferentes forçantes. Para 

tal, foram utilizados dados da campanha ACRIDICON-CHUVA de concentração de particulado 

e de distribuição de tamanho de gotas (DSDs) da fase quente das nuvens da Amazônia. Esta 

campanha contou com voos da aeronave alemã HALO, que realizou perfilamentos de nuvens 
em diferentes regiões da Amazônia. Nuvens poluídas foram medidas na região sul da 

Amazônia, no arco de desflorestamento, enquanto que nuvens relativamente não afetadas pelo 

homem foram observadas na região norte. Para efeito de comparação, nuvens oceânicas foram 
medidas na costa do Atlântico. Nas regiões próximas a Manaus, as nuvens apresentaram 

poluição intermediária. Neste contexto, calculamos sensibilidades normalizadas nas 

concentrações (Nd) e diâmetro efetivo (Deff) das gotas com relação às concentrações de 

particulado, de condições termodinâmicas (correntes ascendentes, w) e altitude acima da base 
das nuvens (H). Como são sensibilidades normalizadas, é possível comparar quantitativamente 

os resultados. Foi observado que os aerossóis têm papel primário na formação do perfil vertical 

das DSDs, alterando sua modulação e forma de modo significativo. Por outro lado, a velocidade 
vertical é responsável apenas pela modulação das quantidades e é incapaz de afetar o tamanho 

das gotas. Este estudo pode colaborar para a criação de novas parametrizações, uma vez que 

identifica os efeitos de diversas forçantes na constituição das DSDs. 
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RESUMO: Os aerossóis são materiais particulados que estão suspenção na atmosfera, que 

atuam como controladores da radiação e do processo de desenvolvimento de nuvens. Esses 

podem ser  classificados como de origem natural (ex. poeira, sal marinho) ou antropogênica (ex. 
poluição, fuligem). Devido a grande variação espacial e temporal, satélites são usados como a 

principal forma de monitorar a profundidade ótica dos aerossóis (AOT) em escala global. Em 

2011 o Suomi NPP (NPP) entrou em orbita para dar continuidade ao programa de 

monitoramento do sistema terrestre. O Visible Infrared Imaging Radiometer Suite (VIIRS) é um 
dos sensores embarcados no NPP. A partir de 2013, a DSA/CPTEC/INPE tem processado AOT 

do VIIRS/NPP, permitindo monitorar o aerossol sobre o território brasileiro. No Brasil, a 

principal fontes de aerossóis é a queima de biomassa, que vai de agosto até dezembro. O 
objetivo deste trabalho é apresentar o resultado da intercomparação do AOT obtido pelos 

sensores VIIRS, MODIS e dados de superfície provenientes de nove estação da AERONET. A 

metodologia de análise é baseada em Ichoku et al.,(2002) no qual AOT do satélite é a média 
espacial de uma caixa de 40 × 40km centrada na estação da AERONET. O AOT/AERONET é 

calculado como a média temporal em uma hora, centrada no tempo da passagem do satélite. As 

métricas usadas foram: coeficiente de determinação (R^2), correlação de Pearson (P), incerteza 

esperada. Os resultados mostram que o AOT obtido pelo MODIS apresenta uma melhor 
concordância com os dados da AERONET que o obtido pelo VIIRS. Para o MODIS o R^2 e P 

foram 0.74 e 0.86 respectivamente. Para o VIIRS foi encontrado o R^2 de 0.6 e  P de 0.77.  A 

análise da incerteza mostrou que  76.99% (MODIS) e 68.25%(VIIRS) dos dados estão dentro da 
incerteza esperada. 
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RESUMO: Dentre os gases que constituem a atmosfera terrestre o gás ozônio (O3) representa 
cerca de 1% desta composição, absorvendo a radiação ultravioleta do tipo B (UV-B), que é 

nociva à para a saúde de seres vivos, sendo indispensável para a manutenção da vida existente 

no planeta. Estima-se que a cada 1% da depleção na coluna de O3, pode aumentar de 1,2% a 
2,0% na radiação ultravioleta que incide sobre a superfície terrestre. O objetivo desta pesquisa é 

investigar a influência da Coluna Total de Ozônio (CTO) na variabilidade da UV-B do tipo 

Dose Eritêmica Diária (DED) na região sul do Brasil, nos meses com menores e maiores 

registros da CTO, respectivamente (março e outubro) entre os anos de 2005 a 2014, utilizando 
dados diários de UV-B e CTO do sensor Ozone Monitoring Experiment (OMI) da NASA com 

resolução temporal média diária e resolução espacial de 1°x1°. Foram calculados os campos 

médios mensais tanto da Coluna Total de Ozônio, quanto da UV-B (DED), a fim de 
compreender o comportamento médio das duas variáveis. Posteriormente, calculou-se o grau de 

correlação entre as variáveis (pixel a pixel) entre CTO e a UV-B do tipo DED, além de 

empregar-se a técnica de Análise de Componentes Principais em modo T (ACP-T). As médias 
mensais dos meses de menor e maior variabilidade de CTO, março e outubro, respectivamente, 

mostram que existe um predomínio da variabilidade meridional dos valores da CTO no sul do 

Brasil. Já as médias de DED têm um significante aumento de 35% nos meses de outubro com 

relação aos meses de março. A correlação entre as variáveis não apresentou nenhuma 
característica específica, que evidenciasse a influência/dependência entre as variáveis, com 

coeficiente de correlação apresentando valores próximos a 0,4. O primeiro padrão da 

componente principal (CP) registra mais de 58% da variância dos dados nos meses de março e 
outubro, com contribuição positiva nos meses de março e negativa nos meses de outubro, na 

maior parte da região sul do Brasil. A regressão linear entre a Primeira CP e a CTO nos meses 

de outubro, estima que na faixa n o Norte/Nordeste do Paraná e do centro até a faixa leste de 

Santa Catarina há uma considerável significância no coeficiente de correlação positivo em 
devido à maior incidência de radiação solar nesse período, com o valor do coeficiente chegando 

a 0,5, mostrando que há uma grande influência da CTO nos níveis de radiação ultravioleta DED.  
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ABSTRACT: This study aims to investigate, over the different regions of Brazil, the error 

characteristics and uncertainties (random and systematic errors components) in satellite-based 
precipitation estimates by comparing the Goddard Profiling Algorithm (GPROF) – level 2, 

through different sensors from Global Precipitation Measurements (GPM) database (such as 

GMI, TMI, SSMI/S, AMSR2, MHS, among others), and Integrated Multi-satellitE Retrievals 
for GPM (IMERG)  – level 3 algorithms. The analyses are made with other ground (S- and X-

band dual polarization weather radar) and space (e.g., TRMM-PR and GPM-DPR [at Ku-band] 

radars) based rainfall estimates as references. The uncertainties characterization and error 
modeling evaluations are taken from an adapted version of the original Precipitation 

Uncertainties for Satellite Hydrology (PUSH) framework. The analysis are made evaluating the 

performance of GPM-level 2 and 3 rainfall retrievals in reproducing the main characteristics of 

precipitation and its uncertainties over three distinct regions of Brazil (i.e., Amazon, 
Northeastern and Southeastern). Preliminary results showed that, although the satisfactory 

performance of GPROF and IMERG algorithms over the three distinct regions studied, 

limitations are intrinsically linked to the surface conditions (topography and/or surface type), 
seasonality (dry and/or wet), precipitation type (convective, stratiform and others) and to the life 

cycle (initiating, mature and dissipating phases) of the precipitating systems under study. 
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RESUMO: O uso das estimativas de precipitação são amplamente usados em hidrologia e para 

monitoramento de desastres naturais. A estimativa de precipitação por satélite é geralmente 

aplicada em grandes bacias para simulações de vazão. Além da maior cobertura espacial, 

satélites têm menos interrupções de dados quando comparado com pluviômetros e radar, sendo 
uma alternativa para o monitoramento contínua de bacias menores em tempo real. O objetivo 

deste trabalho é avaliar diferentes tipos de produtos de estimativa de precipitação por satélite 

combinado com observações de superfície utilizando a técnica regime combinado (CoSch).Os 
resultados com a metodologia atual usando CMORPH, os dados 3B42RT e GPM foram 

comparados. A área de estudo abrange o oeste do sul do Brasil e parte do Paraguai, usando em 

cerca de 200 estações telemétricas e três tipos de estimativas de precipitação por satélite acima 

mencionado. Atualmente, existem muitos produtos e metodologias de combinação, mas a maior 
parte destes produtos são combinadas por dia. Usando as estações telemétricas é possível obter a 

precipitação acumulada em períodos de meia hora, permitindo que uma resolução temporal 

muito elevada na área de estudo. Este novo produto é capaz de validar a precipitação nas 
primeiras horas do modelo atmosférico, nowcasting e hidrologia. Os resultados mostram a 

vantagem importante na qualidade dos produtos finais corrigidos, o que é necessário para o 

monitoramento hidrológico do Sul do Brasil. 
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RESUMO: A bacia do Rio Iguaçu cobre uma superfície aproximada de 70.800 km², sendo 

54.820 km² dentro do estado do Paraná, região Sul do Brasil, e 15.980 km² dentro da Argentina 

(SEMA-2007). Cerca de 43% da população do estado do Paraná vive no entorno desta bacia, 
pois corresponde a cerca de 28% da área total do estado (IBGE-2004). O elevado desnível da 

bacia do rio Iguaçu se constituiu em grande atrativo para o aproveitamento hidrelétrico, sendo 

esta bacia responsável por cerca de 22,5% de toda energia hidrelétrica produzida no Estado do 
Paraná. Por apresentar esta característica de alto desnível e um grande número de pessoas 

vivendo às margens dos principais rios, a região da bacia do rio Iguaçu também é susceptível à 

ocorrência de eventos de inundações rápidas e graduais, que inevitavelmente provocam perdas, 

tanto para economia do estado como para a população. Neste contexto, conhecer o tempo de 
retorno da precipitação nesta bacia se faz importante pois pode indicar possíveis limiares de 

alertas de desastres naturais como inundações. Sendo assim, o objetivo deste trabalho é a 

criação de limiares críticos para inundações na bacia do rio Iguaçu a partir de dados de 
precipitação do 3B42-TRMM e de eventos passados de desastres na área de estudo. Para este 

estudo foram delimitadas as áreas de interesse dentro da bacia, e calculadas as estatísticas como, 

por exemplo, máximos valores de precipitação, média e desvio padrão. A partir destas variáveis 
foi calculada a função distribuição de probabilidade (densidade), a função de distribuição 

cumulativa empírica, e o ajuste foi feio por meio da distribuição Gumbel, que é muitas vezes 

usada para modelar a distribuição de valores extremos e o tempo de retorno de precipitações 

máximas em bacia hidrográficas. Os resultados obtidos neste trabalho poderão auxiliar centros 
de monitoramento, assim como os órgãos responsáveis pela tomada de decisão em eventos de 

inundação na área de estudo. 
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ABSTRACT: For weather forecasting in the 0-6 hours time interval, the nowcasting has very 

low skill and the new tools are been developed to improve severe storm dectection and forecast. 

Also, the literature survey shows only few instances where researchers have analyzed the 
thunderstorm evolution using weather radar data, co-located with satellite multi-channel 

information. Hence, the purpose of the presente study is to increase understanding on how 

cumulus clouds evolve over the thunderstorm electrification life cycle when multi-channel 

observations from Meteosat Second Generation (MSG), dual-polarization measurements and 
wind retrievals are considered in tandem. For this, the dual-polarization radar measurements 

from cases studies during 2012/2011 spring-summer in the Southeast Brazil will be considered 

to complement a thunderstorm  electrification life cycle’s conceptual model built with the multi-
channel analysis technique. Besides, the specific goals are itemized as follows: (i) assess the 

potential of multi-channel observations to describe the microphysical characteristics during 

the  thunderstorm  electrification life cycle; (ii) assess the potential of polarimetric information 
to describe the microphysical characteristics during the thunderstorm electrification life cycle, 

and (iii) assess the potential of the wind retrieval techniques to describe the mesoscale 

circulation during the thunderstorm  electrification life cycle. Consequently, the expected results 

of this study are as follows: (iv) a conceptual model for warning system built with multi-channel 
satellite data and complementary information of the dual-polarization radar; (v) an improvement 

done over the current knowledge of the thunderstorm  electrification life cycle through a radar 

and satellite combined perspective, and (vi) an evaluation done over the performance of MSG 
satellite data used to track radar signatures of thunderstorms. To help establishing the feasibility 

of the present study, the first results present a multi-channel analysis across the phases of 

thunderstorm  electrification life cycle. 
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RESUMO: Atualmente a Divisão de Satélites e Sistemas Ambientais do Centro de Previsão de 
Tempo e Estudos Climáticos (DSA/CPTEC/INPE) é responsável pela geração e manutenção de 

diversos produtos utilizando dados provenientes de satélites. Em particular, o modelo de 

estimativa de radiação solar global (GL 1.2) gera campos de irradiância solar média diária no 
formato de arquivos binários, sobre a América do Sul e oceanos vizinhos, atualmente utilizando 

imagens do satélite GOES13 (canal vísivel). A partir destes arquivos são extraídas as 

irradiâncias médias para uma lista de 1446 locais, que também são onde se encontram estações 

meteorológicas, pertencentes a diversas instituições (INMET, SONDA, SOLRADNET, etc), 
que fornecem dados de radiação solar medidos na superfície. A partir destas bases de dados são 

geradas planilhas com médias diárias de irradiância em W/m². Foi construído um banco de 

dados MySQL e sua estrutura foi dividida em 3 tabelas (locais, dados do modelo  e dados de 
estação), no qual são encarregadas de armazenar tuplas contendo informações geográficas dos 

locais das estações (ID da estação, latitude, longitude, altitude, entre outras) e também tuplas 

com informações e valores de radiação solar (data da média de irradiância estimada ou medida, 
ID da estação e valores da média de irradiância para todos os dias do mês), e são alimentadas 

com a lista de locais e as planilhas de média diárias, designando os valores de radiação para os 

locais no qual pertencem. O SPDRAD é um sistema web criado para gerenciar dados de 

radiação solar, que visa ajudar o usuário em sua busca por dados dos locais de interesse, 
apresentando uma interface que permite o acesso aos dados armazenados no banco. Sua tela 

inicial consiste em um mapa com marcadores nos locais (cidades), permitindo restringir a rede 

de estações que deseja por instituição, selecionando o local desejado é aberto uma janela pop-up 
contendo informações sobre o mesmo e as opções dísponiveis de dados de radiação (dados do 

modelo GL ou dados de superfície), o sistema permite buscar os dados dísponiveis de um 

determinado período filtrando por data inicial e data final (no formato de mês e ano), e fácil 

repuração destes dados, exportando-os em uma planilha excel. Adicionalmente o sistema gera 
gráficos de linha para ciclo mensal (médias diárias) e permite também a comparação entre ciclos 

do modelo com estação.  
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RESUMO: Um dos maiores desafios para detecção antecipada de eventos de inundações 
bruscas é a estimativa da chuva em tempo real, que necessita ser em intensidade e distribuição 

temporal a mais representativa possível. Algumas técnicas nomeadas quantitative preciptation 

forecast (QPF) permitem prognósticos confiáveis em até 2 horas no horizonte temporal, através 

da extrapolação de campos de precipitação estimados por sensores remotos. Este estudo teve 
como objetivo analisar o método de previsão de chuva acoplado ao software rainbow para 

dados do radar meteorológico Pico do Couto no Rio de Janeiro. As avaliações hidrológicas 

foram realizadas considerando o modelo fisicamente baseado e distribuído MHD-INPE, em 
cinco casos de inundação na bacia urbana do Rio Bengalas em Nova Friburgo Rio de Janeiro. 

Como demonstrado pela metodologia, em alguns casos a confiabilidade da estimativa diminui 

até mesmo no horizonte de previsão de uma hora. Nas próximas etapas da dissertação, será 
aplicado o método TBM que gera previsões estatísticas por ensemble dos prognósticos, visando 

o aumento da confiabilidade das chuvas estimadas pela relação Z-R e seu posterior uso em 

modelos hidrológicos para antecipação de inundações bruscas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


