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RESUMO 

 

 

A institucionalização do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos - 

CPTEC/INPE é o objeto dessa dissertação. Por meio da análise de 

documentos oficiais e relatórios técnicos procurou-se descrever a trajetória 

dessa Instituição em dois momentos: quando da implantação da meteorologia 

no INPE, o tratamento dado por este Instituto a essa area do conhecimento e 

as transformações sofridas pelo setor. Num segundo momento quando houve a 

reorganização da meteorologia no INPE, culminando com a criação do CPTEC 

e o que é específico a ele, como os produtos do Centro e as técnicas por ele 

utilizadas. Considerou-se como hipótese que o CPTEC/INPE é uma Instituição 

de referência nacional e internacional que trouxe significativas contribuições 

para a história da meteorologia e da climatologia no Brasil, através de 

pesquisas, do desenvolvimento de projetos e da utilização de novas 

tecnologias. A relevância deste trabalho consiste em documentar 

historicamente a trajetória desse Centro que, mesmo contribuindo de forma 

significativa para o desenvolvimento técnico-cientifico da meteorologia e 

climatologia brasileiras não há material disponível sobre sua história. 

 

 

 

 

Palavras-chave: História da Ciência no Brasil, CPTEC/INPE, meteorologia, 

climatologia. 

 



 

 

ABSTRACT 
 

 

The institutionalization of the Center for Weather Forecasting and Climate 

Studies - CPTEC / INPE is the object of this dissertation. Through analysis of 

official documents and technical reports sought to describe the trajectory of this 

institution on two occasions: when the implementation of meteorology at INPE, 

the treatment given by the institute to this area of knowledge and the 

transformations undergone by the sector. In a second time when there was a 

reorganization of meteorology at INPE, culminating with the creation of CPTEC 

and what is specific to him, as products of the Centre and the techniques used 

by him. We considered the hypothesis that the CPTEC / INPE is an institution of 

national and international benchmark that brought significant contributions to 

the history of meteorology and climatology in Brazil, through research, 

development projects and the use of new technologies. The relevance of this 

study is to document historically the center of this trajectory, even contributed 

significantly to the development of technical and scientific meteorology and 

climatology Brazilian material is still available about its history. 

 

 

 

 

 

Keywords:  History of Science in Brazil, CPTEC/INPE, meteorology, 

climatology. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

Os estudos de meteorologia e climatologia tiveram início no Brasil por 

volta do século XIX e ao que tudo indica as primeiras observações 

meteorológicas1 realizadas no país, ocorreram ainda tempos coloniais, quando 

os holandeses instalaram os primeiros postos de observação meteorológica no 

litoral pernambucano.2 Contudo, não eram observações realizadas de forma 

sistemática, uma vez que no Brasil, isso só ocorreu a partir de 1910.3  

Ao longo do século XIX e inicio do século XX, os estudos em relação as 

Ciências Atmosféricas prosseguiram, porém foi somente na década de 1960 

que surgiu o primeiro curso em nível de graduação em Meteorologia no Brasil. 

Idealizado em 1967 pelo diretor do INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) 

na época, o professor e pesquisador Jesus Marden dos Santos e sua equipe.4 

A UFRJ - Universidade do Rio de Janeiro foi o local escolhido e a partir daí 

outros cursos foram criados, tais como o da Universidade de São Paulo, 

através do Instituto Astronômico e Geofísico – IAG  e o da Universidade 

Federal da Paraíba - UFPb5 dentre outros. 

Atualmente no Brasil, existem diversas instituições envolvidas em 

atividades de meteorologia, tanto em nível operacional, como de pesquisa, 

onde também se inclui a formação de recursos humanos através de programas 

de graduação e pós-graduação. O Órgão oficial de meteorologia no país é o 

Instituto Nacional de Meteorologia - INMET.6 

                                                      
1 Uma observação meteorológica consiste na medição, registro ou determinação de todos os 
elementos que, em seu conjunto, representam as condições meteorológicas num dado 
momento e em determinado lugar, utilizando instrumentos adequados e valendo-se da vista. 
Estas observações realizadas de maneira sistemática, uniforme, ininterrupta e em horas 
estabelecidas, permitem conhecer as características e variações dos elementos atmosféricos, 
os quais constituem os dados básicos para confecção de cartas de previsão do tempo, para 
conhecimento do clima, para a investigação de leis gerais que regem os fenômenos 
meteorológicos, etc. 
2 João Lima Sant’ Anna Neto. “História da Climatologia no Brasil: Gênese, Paradigmas e a 
Construção de uma Geografia do Clima”. Tese de Doutorado. Presidente Prudente: 
Universidade Estadual Paulista, 2001. 1. 
3 Andrea Malheiros Ramos, Luiz André Rodrigues dos Santos & Lauro Tadeu Guimarães 
Fontes, orgs. Normas Climatológicas do Brasil 1961-1990 .Brasília, DF:INMET, 2009. 7. 
4 Vera Malfa Pereira & Alcir Spinardi. Memórias do Tempo: Um livro sujeito a Chuvas e 
Trovoadas. São Paulo: V.M. Pereira, 2003. 19-20. 
5 Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). A Meteorologia no INPE. São José dos 
Campos: Gráfica do INPE, [1994]. 13. 
6 Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). A Meteorologia no INPE, 3. 
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Esta dissertação trata do processo de institucionalização do Centro de 

Previsão e Estudos Climáticos (CPTEC/INPE) que ocorreu de 1987 a 1994. 

Considerará também as contribuições que foram dadas no período anterior 

quando havia apenas as pesquisas meteorológicas e sua operacionalização no 

INPE e dos primeiros anos de funcionamento do Centro.  

O ponto de partida é a hipótese de que o CPTEC/INPE é uma Instituição 

de referência nacional e internacional que trouxe significativas contribuições 

para a história da meteorologia e da climatologia no Brasil. O objetivo é trazer 

uma contribuição para a história das instituições no Brasil, procurando 

recuperar elementos relacionados à história destas, já que as informações 

disponíveis nesse sentido são escassas. 

As linhas de pesquisas são as da História, Ciência e Cultura. Utilizamos 

como fontes primárias relatórios e documentos oficiais do INPE e do CPTEC. 

Como fontes secundárias, consultamos algumas obras que discutem a 

meteorologia e climatologia no Brasil desde fins do século XIX, incluindo 

artigos, dissertações e teses que são mencionados na bibliografia final desta 

dissertação. 

Esta dissertação contém além da introdução mais quatro capítulos. O 

primeiro capítulo apresenta a implantação da meteorologia no INPE e como 

este Instituto tratou essa area do conhecimento. O segundo capítulo trata dos 

objetivos do Projeto implantado para a area, bem como as transformações por 

ele sofrido. O terceiro capítulo trata dos motivos que levaram a criação do 

(CPTEC), uma repartição do INPE. O último capítulo trata especificamente das 

técnicas utilizadas por este Centro, como a implantação e o uso dos super 

computadores, dos produtos desenvolvidos por ele e, faz algumas 

considerações finais sobre o assunto discutido nos capítulos anteriores. 
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 CAPÍTULO I  

 

 

1. A METEOROLOGIA NO INPE 

 

 

A meteorologia no INPE teve início por volta de 1965, quando o Instituto 

ainda era denominado CNAE (Comissão Nacional de Atividades Espaciais). O 

ponto de partida foi a implantação do Projeto MESA (Meteorologia por 

Satélites) que tratava dos estudos meteorológicos através de fotografias de 

cobertura de nuvens e de temperatura. O Projeto incluiu o desenvolvimento de 

equipamento de recepção de fotos transmitidas pelos satélites norte-

americanos das séries ESSA e NIMBUS. Os dados colhidos permitiram a 

confecção de mapas sinóticos7 e de perfis dos ventos para vários níveis na 

troposfera, que de acordo com o Relatório Anual da CNAE da época, 

proporcionariam maior exatidão a previsão de tempo, beneficiando entre outras 

areas, a da agricultura.8 

A falta de recursos humanos para a viabilização desse Projeto foi um 

dos itens que mostrou que havia obstáculos a serem superados. Os esforços 

para solucionar esse problema foram canalizados em duas etapas: a primeira 

foi envio de grupos ao exterior para realizarem cursos de Doutorado e Pós-

Doutorado e ministrarem aulas nos cursos de Mestrado e Doutorado da CNAE 

após seu retorno. Em 1971 já estava em funcionamento a Pós-Graduação 9 em 

meteorologia e, os pesquisadores formados no exterior, além de ministrarem 

aulas nesse curso, também atuaram na area da pesquisa. A segunda foi a 

contratação, no início da década de 1970, de pesquisadores estrangeiros para 

a prestação de serviços na CNAE.10 

A CNAE foi extinta no de 1971, quando foi criado o Instituto de 

Pesquisas Espaciais – INPE. O Decreto nº 68.532 de 22 de abril de 1971, 

referente à criação do INPE, incluiu competências a esta Instituição, tais como 

                                                      
7 Mapas relacionados com a previsão de tempo.  
8 Comissão Nacional de atividades Espaciais (CNAE). São José dos Campos, [1965]. 3. 
9 INPE Instituto de Pesquisas Espaciais. Relatório LAFE – 168: Descrição de Atividades: 
Projeto Mesa (Meteorologia por Satélites) a ser apresentado no I Simpósio de Meteorologia. 
São José dos Campos – SP. 30 de setembro a 2 de outubro de 1971 . São José dos Campos: 
[Gráfica do INPE], 1971. 10. 
10 Comissão Nacional de atividades Espaciais (CNAE), [1965]. 5. 



15 

 

a de ser o principal órgão de execução para o desenvolvimento de pesquisas 

espaciais em âmbito civil de acordo com a Comissão Brasileira de Atividades 

Espaciais – COBAE -. O artigo 3º indicava que ao INPE competia a execução 

de atividades e projetos de pesquisas espaciais de forma direta ou mediante 

convênio com outros órgãos de execução nacionais ou internacionais. Esse 

artigo previu também que a Instituição deveria promover a formação e o 

aperfeiçoamento de pesquisadores e técnicos, a organização de cursos 

especializados ou a cooperação na organização dos mesmos, a concessão de 

bolsas de estudos ou de pesquisa e a promoção de estágios em instituições 

técnico-científicas em estabelecimentos industriais no país ou no exterior.11 

Mediante a inclusão das novas competências, o INPE, apresentou um 

relatório em 1971, contendo elementos do programa de pesquisas do Instituto, 

autorizado pelo Diretor na época, Fernando de Mendonça, no I Simpósio de 

Meteorologia realizado em São José dos Campos – SP, no período 

compreendido entre trinta de setembro a dois de outubro daquele ano.12 

No relatório apresentado, constavam os objetivos do INPE em relação a 

meteorologia, como a promoção de técnicas para a area, em especial as 

relacionadas com satélites, foguetes e computadores, a execução de 

pesquisas tendo por meta a melhor compreensão dos fenômenos atmosféricos, 

a constituição de um órgão de consultoria de alto nível para os órgãos 

encarregados de prover serviços de meteorologia, o aperfeiçoamento de 

pessoal em nível de Pós-Graduação, o intercâmbio com órgãos similares no 

exterior e o apoio as atividades de sensoriamento remoto do próprio Instituto.13 

A presença de especialistas brasileiros e estrangeiros e seus devidos 

currículos foram apresentados nesse relatório, bem como a lista de 

pesquisadores brasileiros que estavam em cursos de aperfeiçoamento no 

exterior. Em relação aos projetos em desenvolvimento na época, constava a de 

uma estação de rastreamento de satélites meteorológicos de baixo custo onde 

o princípio de operação era objeto de pedido de patente por parte do INPE.14 

Desde 1967 vinha funcionando no Instituto a primeira estação de 

rastreamento de satélites meteorológicos. O INPE encomendou à indústria 
                                                      
11 De. nº 68.532 de 22 de abril de 1971 
12 INPE Instituto de Pesquisas Espaciais. Relatório LAFE – 168: Descrição de Atividades: 
Projeto Mesa (Meteorologia por Satélites) a ser apresentado no I Simpósio de Meteorologia, 
1971. 4-13. 
13 Ibid. 
14 Ibid. 
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nacional a confecção de 20 estações que neste ano estavam em processo de 

instalação em vários pontos do território nacional. Estava em fase final de 

desenvolvimento o equipamento isofotraçador que facilitaria a nefanálise15 de 

geração de fotos com linhas de intensidade constante. Foi desenvolvido um 

método original de gradeamento de fotos de satélites que eliminaria os erros de 

até 500 km das montagens convencionais sobre mapas em Projeção 

Mercator.16 

O INPE visava algumas metas como uma maior eficiência do uso das 

informações de satélites meteorológicos a partir das modificações introduzidas 

nos sistemas operacionais, o envolvimento da indústria eletrônica do país no 

processo e o estudo da atmosfera em altitudes até 65 km, acima do teto de 

balões meteorológicos.  

Através de um convênio com a NASA foi estabelecido no Brasil uma 

infraestrutura para lançamento de foguetes meteorológicos, efetuados em Natal 

RN no Centro de Lançamentos de Foguetes da Barreira do Inferno do 

Ministério da Aeronáutica via convênio com esse Órgão. Até 1971 haviam sido 

efetuados 70 lançamentos com sucesso, onde 40 foram para medição de vento 

e 30 para medição de parâmetros termodinâmicos.17  

Por esta época, teve início no INPE, estudos visando o desenvolvimento 

de modelos para a previsão numérica e para isso foi instalado um computador 

Burroughs B-6500 que seria adicionado ao B-3500 já utilizado pelo Instituto. 

Havia a meta de inclusão da zona equatorial na previsão, em busca desse 

objetivo, foram desenvolvidos estudos de modelos barotrópicos18 de um nível, 

seguido por modelos de três níveis.19 

                                                      
15 A nefanálise é a identificação e representação gráfica dos principais fenômenos 
meteorológicos observados em uma imagem de satélite meteorológico. Dado obtido com o 
meteorologista Philipp Edson Dias da Silva do CPTEC/INPE. 
16 É um modo de representação das coordenadas espaciais relativo às três dimensões do 
globo terrestre num planisfério de duas dimensões. Ainda que acentuadamente deformada tal 
projeção seja um desdobramento ao nível do equador terrestre, das escalas de longitude 
integradas em suas latitudes. Dado obtido com o meteorologista Philipp Edson Dias da Silva do 
CPTEC/INPE. 
17 INPE Instituto de Pesquisas Espaciais. Relatório LAFE – 168: Descrição de Atividades: 
Projeto Mesa (Meteorologia por Satélites) a ser apresentado no I Simpósio de Meteorologia, 
1971. 6-8. 
18 São aproximações que consideram a estrutura vertical da atmosfera como sendo 
homogênea, ou seja, as variáveis tipo vento e temperatura, não mudam com a altura. Dado 
obtido com o meteorologista Philipp Edson Dias da Silva do CPTEC/INPE. 
19 Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE). Relatório LAFE – 168: Descrição de Atividades: 
Projeto Mesa (Meteorologia por Satélites) a ser apresentado no I Simpósio de Meteorologia, 
1971. 6-9. 
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Havia também intenções de realizar estudos sobre a radiação 

atmosférica, oceanografia e sistemas atmosféricos em areas equatoriais, 

possibilitando assim avaliar perfis de aquecimento e resfriamento nas zonas 

baroclínicas do Hemisfério Sul, com a determinação de fluxos de radiação 

utilizando dados obtidos por satélites. 

Por outro lado, o Projeto SERE - Sensoriamento Remoto - do INPE 

pretendia efetuar medidas relacionadas com a meteorologia marítima e estudos 

de fluxos equatoriais voltados para movimentos sinóticos de perturbações 

equatoriais.20 

 

 

1.1  A Pós-Graduação 

 

 

A Pós-Graduação em Meteorologia – PGMet - , levava ao título de 

Mestre em Ciências.  A organização desse curso foi feita tendo em vista as 

atividades do Instituto na area de meteorologia, que tinha como finalidade 

fornecer aos estudantes bases em vários aspectos da meteorologia, o 

aperfeiçoamento da capacidade de meteorologista profissional e a utilização de 

ferramentas necessárias à pesquisa.21 

Quanto a admissão, o catálogo de Pós-Graduação do INPE apresentava 

em detalhes os requisitos. Podiam ser admitidos alunos com formações 

diferentes em meteorologia, desde que dentro das Ciências Exatas ou 

Engenharia. A duração do curso era de 3 anos. O corpo docente compreendia 

os envolvidos em pesquisas no INPE e alguns cursos básicos foram 

ministrados pelo pessoal de outros projetos22 

A grade do Curso de Pós-Graduação estava dividida em quatro 

períodos, apresentando disciplinas pertencentes aos mesmos. No primeiro 

período, a disciplina Fundamentos de Meteorologia não contava créditos, já 

nos períodos seguintes as demais disciplinas contavam  créditos, como mostra 

o quadro a seguir: 

                                                      
20 Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE). Relatório LAFE – 168: Descrição de Atividades: 
Projeto Mesa (Meteorologia por Satélites) a ser apresentado no I Simpósio de Meteorologia, 
1971. 6-9. 
21 Ibid., 10. 
22 Ibid. 
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Grade do Curso de Pós-Graduação do INPE em 1971 
 Primeiro Período  
CAE-090* Fundamentos de Meteorologia (sem crédito) 
MAT-210 Matemática Aplicada (3 créditos) 
FIS-210 Mecânica Clássica (3 créditos) 
* Dispensável quando a formação universitária for em 

Meteorologia 
 

 Segundo Período  
CAE-300 Meteorologia Sinótica (3 créditos) 
FIS-270 Dinâmica de Fluidos (3 créditos) 
CMP-100 Introdução a Computação Digital (1 crédito) 
 Terceiro Período  
CAE-310 Climatologia (2 créditos) 
CAE-320 Meteorologia Física (2 créditos) 
CAE-330 Meteorologia Tropical (2 créditos) 
 Quarto Período  
CAE-400 Previsão Numérica (3 créditos) 
CAE-410 
ou CAE-
420 

Meteorologia Dinâmica ou Micro-Meteorologia (3 créditos) 

FIS-250 Física de Radiação Atmosférica (3 créditos) 
Figura 1: Quadro com a grade do curso de Pós-Graduação do INPE, Relatório LAFE 

168, 1971, 10 
Fonte: elaborado pelo autor 

A obtenção do título de Mestre em Ciências envolvia, além da obtenção 

de créditos de aproveitamento nos cursos, a confecção de uma tese. 

 Até a data da apresentação do Relatório no I Simpósio de Meteorologia 

em São José dos Campos - SP, o INPE contava com os seguintes 

especialistas: 

Chandrakanta M. Dixit; Ram Prasad Sarker; Vadlamudi Brahmananda 

Rao; Jagan Mohana Rao Nandamudi; Yelisetty Viswanadham; Tantravahi 

Venkata Ramana Rao; Prakyki Satyamurt; Keelapandal Subramaniaiyer 

Ramamurti, todos de origem indiana, os brasileiros eram: Roberto Vicente 

Calheiros; José Roberto de Oliveira; Julio Lucato e Rosalvo Pinheiro dos 

Santos. 

Estavam no exterior em cursos de aperfeiçoamento: 

Getúlio Soriano Nunes (Flórida State University, Tallahassee Flórida 

EUA); Heloísa Moreira Torres Nunes (Flórida State University, Tallahassee 

Flórida EUA); Antônio Divino Moura (Massachusetts Institute of Technology, 

Cambridge, Massachusetts EUA); Luiz Carlos Baldicero Molion (University of 

Wisconsin, Madison, Wisconsin EUA); Marco Antônio Maríngolo Lemes 

(Chicago University, Chicago, Illinois EUA) e Tarciso Hélio Lodi (Califórnia 
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University, Los Angeles, Califórnia EUA).23 

As atividades voltadas para a meteorologia realizadas pelo INPE, nessa 

primeira fase, enfatizaram a pesquisa e a as atividades acadêmicas, bem como 

a incorporação de novas tecnologias computacionais e o uso de satélites 

meteorológicos, corroborando a justificativa para a meteorologia estar presente 

dentro de uma Instituição voltada para as pesquisas espaciais. 

 

 

                                                      
23 INPE Instituto de Pesquisas Espaciais Relatório LAFE – 168: Descrição de Atividades: 
Projeto Mesa (Meteorologia por Satélites) a ser apresentado no I Simpósio de Meteorologia, 
1971. 10-13. 
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 CAPÍTULO II  

 

 

2. OS OBJETIVOS E AS TRANSFORMAÇÕES DO SETOR DE 

METEOROLOGIA DO INPE 

 

 

O Projeto MESA pretendia difundir no Brasil a técnica da utilização de 

fotografias de nuvens transmitidas por satélites para fins de estudos 

meteorológicos.24 No ano de 1971 um rol de atividades foram efetuadas: 

 

• Instalação do Rádio Sonda Vaisala no prédio do Laboratório Beta. 

• Determinação precisa da altitude, latitude e longitude da Estação 

Meteorológica do INPE. 

• Utilização de Radar para obtenção dos dados de vento, junto à 

radiossondas 

• 78 lançamentos de radiossondas, para a obtenção dos seguintes 

dados: pressão, temperatura e umidade do ar. Algumas sondagens 

por ocasião do lançamento dos balões estratosféricos do Projeto 

TELA25 foram noturnas. 

• Programação de dois ou mais sondagens por semana. 

• Observações meteorológicas diárias a partir do mês de março, 

constituída de: temperatura ambiente, máxima e mínima, 

evaporação, pressão atmosférica, nevoeiro, visibilidade e observação 

de nuvens. 

• Foi recuperado e instado no INPE um abrigo meteorológico tipo 

tropical, cedido pelo Ministério da Agricultura. 

• Realização de um curso de instrumentos meteorológicos para o 

pessoal do Projeto. Inclusão de dois membros do Projeto SERE. O 

curso teve duração de três meses. 

                                                      
24 INPE Instituto de Pesquisas Espaciais. Relatório LAFE – 180: Relatório Sintético das 
Atividades do INPE no Exercício de 1971. São José dos Campos: [Gráfica do INPE], 1972. 48. 
25 Projeto dedicado à construção de cargas úteis para balões estratosféricos, incluindo 
detectores de radiação de diversos tipos e equipamento de telemetria, com vistas ao estudo de 
precipitação de partículas carregadas e de radiação na anomalia geomagnética do Atlântico 
Sul.  
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• Instalação de uma Estação climatológica em Cachoeira Paulista – SP 

em outubro de 1971.26 

 

 

2.1 O orçamento do programa 

 

 

Programas de computador foram preparados, estações do tipo APT 

(Automatic picture transmission – rastreio de satélites) foram ajustadas e 

testadas e cursos de treinamento para os operadores foram oferecidos. O total 

orçamentário aplicado ao Projeto MESA no ano de 1971 foi da ordem de Cr$ 

573.700,00 e de acordo com a proposta orçamentária no ano seguinte seriam 

aplicados aproximadamente Cr$ 3.600.000,00 no Projeto.27 

O patrimônio do INPE até 31 de dezembro de 1971, era da ordem de 

Cr$ 43.726.716,33. De acordo com seu plano de expansão foram executados 

trabalhos de construção civil, pelo sistema de administração direta e dentre 

eles constava a da sede de Cachoeira Paulista: 

• Prédio para abrigar os equipamentos do Projeto Sonda com 89 m2. 

• Fundações das bases para um conjunto de antenas log-periódica, delta 

e linear com 500m de comprimento. 

• Para o Projeto MESA: casa dos instrumentos – 153 m2; casa dos balões 

– 25 m2; base do radar – 15 m2 e ajardinamento meteorológico 180 m2.28 

Somando as demais instalações do INPE em outras sedes, os 

programas de computação, o controle de patrimônio, almoxarifado, política 

salarial, folha de pagamento, apropriação de custos, prestação de contas e 

demais serviços administrativos o total aplicado foi de Cr$ 1.343.400,00.29 

 

 

 
                                                      
26 Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE). Relatório LAFE – 180: Relatório Sintético das 
Atividades do INPE no Exercício de 1971, 1972. 48-49. 
27 Ibid., 49. 
28 Ibid., 71. 
29 Ibid., 72. 
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2.2  O fim do Projeto Mesa 

 

 

Existe um documento no INPE datado do ano de 1975, referente as 

atividades do ano de 1974, constando um programa denominado Programa 

MESA, no entanto, está vinculado a um outro setor, o da Ciência Espacial, este 

documento descreve as atividades que esse Programa realizou em 1974 em 

relação a meteorologia:  

• operação de uma rede de estações APT. 

• operação de uma estação meteorológica convencional. 

• processamento de dados meteorológicos. 

• aquisição e instalação de um radar meteorológico. 

• lançamento de foguetes para sondagem sinótica. 

• estudos de meteorologia sinótica. 

• estudos de meteorologia de pequena escala. 

• estudos de meteorologia da mesosfera e estratosfera. 

• previsão numérica de tempo. 

• aquisição e instalação de uma estação de recepção de sinais de 

satélites meteorológicos. 

• estudos da interação entre radiação solar e o clima. 

• desenvolvimento de pesquisas em meteorologia tropical. 

As principais realizações deste Programa foram: 

• aperfeiçoamento de técnicas de processamento e decodificação de 

dados meteorológicos. 

• integração física com o Programa GARP30 através do Programa 

GATE31, em que seis pesquisadores participaram nas operações 

navais. 

• elaboração de modelos para a previsão numérica de tempo. 

• desenvolvimento de gradeamento das fotos e elaboração de manual 

de gradeamento de fotos. 

• otimização da estação APT visando melhor recepção dos satélites da 

série NOAA. 

                                                      
30

 Global Atmospheric Research Program. 
31 GATE (GARP Atalntic Tropical Experiment), um dos experimentos do GARP.  
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• início em outubro de 1974 da recepção operacional dos satélites 

NOAA. 

• aquisição de equipamentos. 

• continuidade na elaboração com o programa internacional do 

EXAMETNET32 e pesquisas meteorológicas da estratosfera e 

mesosfera. 

• utilização de fotografias dos satélites meteorológicos com o fim de 

estudar os sistemas sinóticos. 

• apresentação de 4 dissertações de mestrado na area. 

• pesquisas em micrometeorologia e aspectos dinâmicos da 

troposfera.33 

Este é o indicativo de que o Projeto MESA encerrou suas atividades, 

contudo, a meteorologia continuou sendo tratada por outros setores do INPE. 

 

 

2.3  O Programa Geral de Meteorologia 

 

 

No Programa Geral de Meteorologia de 1976, foram realizadas 

pesquisas de caráter básico e aplicado, tendo como resultado a conclusão de 

cinco teses de mestrado, apresentação de 12 trabalhos na 28ª Reunião Anual 

da SBPC e quatro artigos aceitos para publicação em revistas especializadas 

no exterior. Foram ainda desenvolvidos equipamentos para as estações de 

recepção de Satélites Meteorológicos, iniciada a operação sistemática da 

estação VHRR/VTPR (Radiômetro de Muito Alta Resolução e Sistema de 

Radiômetro de Perfil Vertical de Temperatura) e mantida operacional uma rede 

                                                      
32 Rede Experimental Inter-Americana de Foguetes Meteorológicos com o objetivo de estudo 
da atmosfera em altitudes até 65 km, acima do teto de balões meteorológicos. Em 1971, INPE 
e NASA firmaram um convênio, para estabelecimento de uma infra-estrutura no Brasil, para 
lançamento de foguetes meteorológicos. Esses lançamentos foram efetuados em Natal, RN no 
Centro de Lançamentos de Foguetes da Barreira do Inferno, através de um convênio com o 
Ministério da Aeronáutica. 
33 Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE). Relatório de Atividades do INPE, em Ciência 
Espacial, Durante o ano de 1974. Relatório INPE-670-RAE/001. São José dos Campos: 
[Gráfica do INPE], 1975. 19-20. 
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de cerca de 20 estações APT, localizadas em várias instituições de pesquisa e 

ensino no país.34
  

O Relatório Anual de 1977 (INPE-1314-RAE/079) descreve os 

Programas de Meteorologia Básica, Aplicada e de Climatologia. Esses 

programas foram desenvolvidos pelo Departamento de Meteorologia e pelo 

Departamento de Engenharia Espacial na realização dos sub-sistemas de 

Radiofrequência de estações de recepção de satélites meteorológicos. A 

execução desses programas ficou sob responsabilidade do pesquisador Luiz 

Gylvan Meira Filho e a um grupo de pesquisadores associados, composto por 

Antônio Divino Moura, Chandrakanta Moreshwar Dixit, Luiz Carlos Baldicero 

Molion, Vladamudi Brahmananda Rao, Vernon Edgar Kousky e Yelisetty 

Viswanadham. Sendo ainda os pesquisadores assistentes Domingos Nicoli, 

Heloisa Moreira Torres Nunes, José Roberto de Oliveira, Kioshi Hada e Marco 

Antônio Maríngolo Lemes.35  

 

 

2.4  O Programa de Meteorologia Aplicada 

 

 

O Programa de Meteorologia Aplicada teve por objetivo desenvolver, 

implantar e disseminar técnicas não convencionais de observações. Adquirir, 

processar e difundir as informações meteorológicas obtidas por essas técnicas. 

As principais atividades foram o sistema de recepção e processamento de 

imagens VHRR que operava sete dias por semana, interrompido apenas por 

falhas do fornecimento de energia elétrica e panes ocasionais no início de seu 

funcionamento. No total de 892 imagens transmitidas pelo satélite NOAA, 741 

foram registradas.36 

Melhoramentos foram feitos no sistema VHRR, tais como a inscrição 

digital nas imagens: nome do satélite, órbita, data, vis/inf, cruzamento com o 

equador; gravação de escala de gris nas imagens para controle de qualidade; 

                                                      
34 Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE). Relatório Resumido das Atividades em 1976 INPE-
996-RAE/021. São José dos Campos: [Gráfica do INPE], 1977.  87-99. 
35 Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE). Relatório Anual de 1977 INPE-1314-RAE/079. São 
José dos Campos: [Gráfica do INPE], 1978. 6. 
36 Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE). Relatório Anual de 1977 INPE-1314-RAE/079, 1978. 
7. 
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gradeamento por suposição fotográfica de coordenadas e contornos 

geográficos e gradeamento via computador.37 

Foram enviadas diariamente imagens VHRR para a Companhia 

Estadual de Tratamento e Saneamento Básico (CETESB) e, implementado o 

sistema de transmissão de imagens por linha telefônica entre o INPE e o 

Centro de Informação de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo 

(CINDACTA). Também foram realizados testes de transmissão de imagens via 

rádio e linha telefônica para a Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN) e 

paralelamente, foi recuperado e adaptado um fac-símile desta mesma DHN 

para ser utilizado com transmissões de imagens.38 

Por outro lado, o Sistema de Recepção e Processamento de Sinais 

VTPR operava normalmente desde janeiro de 1977 e as atividades de apoio à 

rede de estações APT operadas por outras instituições, em convênio ou não 

com o INPE continuaram normalmente.  

Outras atividades foram realizadas tais como a confecção e distribuição 

mensal a todas as estações APT de folhas de rastreio (ângulos de 

apontamento da antena e coordenação dos satélites a cada minuto), para os 

satélites NOAA quatro e NOAA cinco, a confecção e distribuição quinzenal ao 

Departamento de Produção de Imagens do INPE, das folhas de rastreio dos 

satélites LANDSAT, tradução e distribuição à todas estações APT dos boletins 

(APT Information Note), emitidos pela NOAA, EUA, assistência técnica 

eventual a diversas estações APT e a confecção e distribuição de bibliotecas 

de grades para localização geográfica das imagens APT às estações operadas 

pelo Departamento Nacional de Meteorologia do Ministério da Agricultura, 

Diretoria de Hidrografia e Navegação do Ministério da Marinha, Instituto de 

Pesquisas Meteorológicas da Fundação Educacional de Bauru e 

Telecomunicações S/A.39 

                                                      
37 Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE). Relatório Anual de 1977 INPE-1314-RAE/079, 1978. 
6. 
38 Ibid., 7-8. 
39 Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE). Relatório de Atividades do INPE, em Ciência 
Espacial, Durante o ano de 1974. Relatório INPE-670-RAE/001, 1975. 8. 
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Figura 2: Imagem VHRR recebida regularmente em São José dos Campos - SP 

 Fonte: Relatório INPE-1314-Rae/079, 1978, 11. 
 

 

2.5  O Programa de Meteorologia Básica 

 

 

O Programa de Meteorologia Básica teve por objetivo a compreensão  

dos fenômenos básicos que regem o comportamento dinâmico da atmosfera, 

especialmente sobre a região Tropical e a aplicação desses conhecimentos a 

modelos numéricos de previsão de tempo, modelos de previsão de fenômenos 

específicos, como geadas, enchentes e dispersão de poluentes na atmosfera e 

modelos estáveis de circulação geral para o estudo simulado do clima. 

Os resultados alcançados por este Programa no ano de 1977 foram a 

análise de dados geopotencial, vento e temperatura coletados e perfurados em 

cartão para pontos de uma malha de 2,5 graus de latitude e longitude, de 35°S 

a 10°N e de 35°W a 70°E, e para os níveis de pressã o de 850, 700, 500, 300 e 

200 mb. Cinco períodos foram escolhidos em diferentes épocas do ano, e estes 

dados formaram um conjunto consistente para o estudo de caráter sinótico e 

verificação de modelos de previsão numérica de tempo. 

Foi desenvolvido um programa de inicialização de modelos numéricos, 

utilizando a equação de balanço que era resolvida para o geopotencial, dados 

de vento e condições impostas de contorno. Esse programa foi desenvolvido 

com ênfase para a região tropical. Houve melhorias no modelo de previsão 
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barotrópico quase-geostrófico e não divergente, concluído em 1976, esse 

modelo foi melhorado em termos de condições cíclicas conforme procedimento 

sugerido em trabalho de Krishnamurty, da Universidade Estadual da Flórida. 

Também foi elaborado um programa para o cálculo do movimento 

vertical com a utilização da equação ômega, contudo havia um problema de 

estabilização da equação, causado pelo termo de variação temporal da 

densidade.40 

Um primeiro modelo de barotrópico de equações havia sido construído e 

submetido à fase final de otimização de resultados e programação incluindo 

testes com dados reais. Algumas modificações contribuíram sensivelmente 

para um produto final melhor.41 

Com o fim do Projeto MESA (1972/1973), e a meteorologia diluta em 

outros setores do INPE até por volta de 1974, foi criado o Departamento de 

Meteorologia, unindo as atividades acadêmicas as de pesquisa e 

desenvolvimento em areas consideradas prioritárias como a previsão numérica 

de tempo, a meteorologia sinótica a meteorologia dinâmica, a interpretação de 

imagens e análise meteorológica, a micrometeorologia, a climatologia 

dinâmica, a meteorologia tropical, a modelagem numérica e a meteorologia 

física.42 

As atividades referentes a meteorologia foram executadas através de 

projetos e programas interligados e complementares, que resultou na 

integração do sistema meteorológico e os componentes de pesquisa e 

desenvolvimento. A Pós-Graduação teve ativa participação no processo sob a 

forma de dissertações e teses.43 

Ainda durante a década de 1970, o INPE estabeleceu um programa de 

intercâmbio de pessoal técnico-científico via convênio assinados com 

instituições similares no país e no exterior. Também ocorreu a participação da 

Instituição em experimentos científicos internacionais tais como o Projeto 

EXAMETNET e o Programa GATE do Programa GARP.44 

 

                                                      
40 Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE). Relatório Anual de 1977 INPE-1314-RAE/079, 1977. 
12. 
41 Ibid., 13.  
42 Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). A Meteorologia no INPE, 5. 
43 Ibid. 
44 Ibid., 6.  
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2.6  O Programa de Climatologia 

 

 

O estudo da climatologia da atmosfera superior foi possível devido ao 

programa de lançamento de foguetes meteorológicos do INPE, como 

participação brasileira na cooperação internacional do EXAMETNET 

(Experimental Inter-American Meteorological Rocket Network). Os principais 

resultados atingidos em 1976 foram: 

• Lançamentos semanais de foguetes do tipo Loki-Datasonde efetuados 

no Campo de Lançamento de Foguetes da Barreira do Inferno do 

Ministério da Aeronáutica, situado em Natal (5ºS, 35ºW), e no Campo de 

Provas de Marambaia, do Ministério do Exército, situado no Rio de 

Janeiro (23ºS, 44ºW). Um total de 39 foguetes foram lançados em 1976, 

sendo 24 de Natal e 15 de Marambaia. 

Ainda, para estudos climatológicos, o INPE operava uma Estação 

Climatológica, classe A (WMO nº 83835), em Cachoeira Paulista (23ºS, 46ºW), 

que incluía um espectrofotômetro Dobson (único no país), para medições do 

conteúdo de ozônio na atmosfera (de importância internacional, devido à 

possibilidade de influência das atividades humanas sobre a camada de ozônio). 

Os estudos climáticos requerem o manuseio de um número muito 

grande de dados, o INPE direcionou esforços em colaboração com o 

Departamento Nacional de Meteorologia do Ministério da Agricultura (DNMET), 

e a SUDENE, no sentido da organização de um Banco de Dados 

Meteorológicos no Brasil. Os dados processados e corrigidos foram colocados 

em fitas magnéticas que podiam ser utilizadas pelos interessados. Eram eles: 

• processadas 6840 ( de um total de 32.000) cadernetas do DNMET; 

• processados 25 livros do tipo M-1 de dados do Nordeste, anteriores a 

1960. 

Os principais tópicos de pesquisa cobertos em 1976 foram:  

• Estudo diagnóstico da estrutura característica dos distúrbios ciclônicos 

em escada sinótica que ocorrem durante os períodos de chuva na região 

nordeste; 

• Estudo das perturbações que se propagam no Oceano Atlântico e 

consideradas como responsáveis pela precipitação na região nordeste 
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durante o inverno (para isso são utilizadas seções longitude x tempo das 

imagens de cobertura de nuvens obtidas por satélites); 

• Oito anos de dados de foguetes sobre Natal foram analisados, 

confirmando a presença de oscilações de longo período na baixa 

estratosfera e de oscilações estratosféricas equatoriais quase-bianuais 

do vento zonal.45 

 

 

2.7  Continuidade do Programa Geral de Meteorologia  

 

 

O Relatório INPE-1276-ERA/072, datado de junho de 1978, foi referente 

ao Projeto Meteorologia. Este documento relata as principais atividades do 

Projeto, que foram executadas dentro do Convênio 271-CT, firmado em 22 de 

setembro de 1975, entre o CNPq e a FINEP, durante o período de outubro de 

1977 a marco de 1978. 

A equipe técnico-científica responsável pelos Programas do Projeto e 

pessoas de outros Departamentos do INPE que colaboraram com o mesmo 

foram: 

Diretor do INPE - Nelson de Jesus Parada; Coordenador do 

Departamento de Meteorologia (DME) - Luiz Gylvan Meira Filho; Gerente 

Administrativo (GAD) - Cláudio Brino; Coordenador do Departamento de 

Formação de Recursos Humanos - Ralf Gielow; Coordenador do 

Departamento de Engenharia Espacial (OEE) - Plínio Tissu; Coordenador 

do Departamento de Apoio Técnico (DAT) - Clovis Solano Pereira; Chefe 

da Divisão de Pesquisas Meteorológicas do l3HE - Antonio Divino Moura; 

Chefe do Grupo de Dinâmica da Atmosfera - Vernon Edgar Kousky; 

Chefe do Grupo de Climatologia - Luiz Carlos Baldicero Molion; Chefe da 

Divisão de Aquisição e Tratamento de Dados do DME - Marlene Elias; 

Chefe do Grupo de Instrumentação Meteorológica - José Roberto de 

Oliveira; Chefe do Grupo de Observações Meteorológicas - Pedro 

Rubens Alvim de Carvalho; Coordenador do Programa de Meteorologia 
                                                      
45 Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE). Relatório Anual de 1977 INPE-1314-RAE/079, 1977. 
16-17. 
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Básica e Coordenador Acadêmico da area de Meteorologia - Antônio 

Divino Moura; Coordenador do Programa de Meteorologia Aplicada - 

Marlene Elias; Coordenador do Programa de Climatologia - Luiz Carlos 

Baldicero Molion;  

As Entidades que colaboraram cientificamente foram: 

• departamento de Engenharia Espacial do INPE (DEE) O 

desenvolvimento dos sub-sistemas, desde a recepção até o estágio de 

frequência intermediária, para as estações de recepção de satélites 

meteorológicos, foram feitos pelo DEE, especialmente por Plínio Tissu – 

Pesquisador, Carlos Eduardo Santana - Pesquisador Associado e 

Aydano Barreto Carleial – Pesquisador Associado. 

• departamento de Apoio Técnico do INPE (DAT) 

Confecção de unidades mecânicas, processamento de dados 

climatológicos de superfície e apoio bibliográfico. Contou também com a 

colaboração de José Antônio Gonçalves Pereira – Analista de Sistemas, 

na elaboração de programas para o cálculo de órbitas de satélites. 

• outros Departamentos do INPE 

Ralf Gielow - Pesquisador Associado, do Departamento de formação de 

Recursos Humanos, lecionou a disciplina Mecânica dos fluídos II. 

René Adalid Medrano Balboa - Pesquisador Associado, lecionou as 

disciplinas Métodos Matemáticos da Física II e Matemática Básica. 

• a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) 

Um ajuste de Convênio entre a CNEN e o CNPq, incluindo o Programa 

Nacional de Formação de Recursos Humanos para o Setor Nuclear 

Brasileiro, foi celebrado para propiciar a formação de Mestres em 

Ciências com ênfase nos aspectos da Meteorologia de interesse para as 

atividades nucleares. Como consequência, 16 alunos estavam 

regularmente cumprindo o programa de pós-graduação. 

• a Organização Meteorológica Mundial (OMM) 

O relacionamento com a OMM foi feito por meio da representação de um 

Pesquisador do Departamento de Meteorologia junto ao Painel para o 

Primeiro Experimento Global do GARP (FGGE). A representação junto 

ao Painel de Treinamento e Educação foi desativada durante o período. 

• a Administração Nacional Atmosférica e Oceânica (NOAA),EUA. 
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A NOAA, através de seu Serviço Nacional de Satélites Ambientais 

(NESS) continuava a colaborar com informações necessárias para o 

desenvolvimento dos sistemas de recepção e processamento dos sinais 

enviados pelos satélites operados pelo NESS. 

• o Instituto Nacional de Meteorologia (INEMET) 

O INEMET colaborou com informações coletadas por sua rede de 

superfície. 

• a Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE). 

A SUDENE fornecia informações de ar superior, coletadas por sua rede 

de rádio-sondagem e rádio-vento. 

• o Campo de Lançamento de Foguetes da Barreira do Inferno (CLFBI), 

do Ministério da Aeronáutica. 

O CLFBI realizava, através de Convênio entre o CNPq e o Ministério da 

Aeronáutica, lançamentos semanais de foguetes meteorológicos, em 

Natal. 

• os Estagiários (estudantes de engenharia do ITA) Ladislau José Neves 

da Silva e Paulino Jose Scherer colaboraram com o Grupo de 

Instrumentação Meteorológica, no sub-sistema digital da Plataforma de 

Coleta de Dados e gradeamento de fotos, respectivamente. 

A execução do Projeto estava a cargo principalmente do Departamento 

de Meteorologia do INPE, contando com a colaboração especial do 

Departamento de Engenharia Espacial na realização dos sub-sistemas de 

radiofrequência das estações de recepção de satélites meteorológicos. 

O Projeto Meteorologia composto essencialmente pelos três Programas 

acima mencionados, e que formam o Programa de Meteorologia do INPE, foi 

suportado financeiramente por recursos do Tesouro e da FINEP, através do 

Convênio CT-271 entre o CNPq e aquela entidade. 

As atividades desenvolvidas pelos três Programas que compõem este 

Projeto (Programa de Meteorologia Básica, Programa de Meteorologia Aplicada 

Programa de Climatologia) foram: Atividades Gerais, Atividades Acadêmicas, 

Programa de Meteorologia Básica, Programa de Meteorologia Aplicada e 

Programa de Climatologia. 
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2.7.1 Atividades Gerais 

 

 

As instalações do Departamento de Meteorologia incluíam, além da 

Secretaria e salas de trabalho, as seguintes: 

• o Laboratório de Sinótica, equipado para a realização de análises de 

mapas, discussões relacionadas com a previsão do tempo e treinamento 

de pessoal. 

• o Laboratório de Climatologia, onde se trabalha na verificação 

sistemática de dados climatológicos. 

• o Arquivo de Imagens de Satélites, que armazena imagens obtidas por 

satélites desde 1967 até as atuais do VHRR. 

• a Sala de Comunicações, para a recepção e transmissão de fac-símile 

por linha telefônica ou rádio, e recepção de rádio teletipo. Possuía uma 

linha DUPLEX interligando o CINDACTA em Brasília. Recebia também 

imagens WEFAX, desde novembro de 1977. 

• o Laboratório de Eletrônica, equipado para a realização de 

desenvolvimento e construção de sistemas de processamento de 

imagens de satélites meteorológicos. 

• o Centro de Observações Meteorológicas, em Cachoeira Paulista, com 

estação completa de observação meteorológica, incluindo 

Espectrofotômetro Dobson para medições de Ozônio e estação APT 

para recepção de satélites. 

• a Estação VHRR/VTPR, equipada para receber e processar os sinais 

dos satélites da série NOAA, sistemas VHRR e VTPR. 

• o Laboratório Fotográfico, para a produção das imagens recebidas pela 

Estação VHRR/VTPR. 

Foi realizada no INPE, de 17 a 21 de outubro de 1977, a Reunião 

Regional de Coordenação e Implementação de Facilidades Regionais de 

Recepção de Satélites Meteorológicos, promovida pela OMM, com o apoio do 

INEMET e da NOAA (EUA). A Reunião contou com a presença de 

representantes dos países da América do Sul, da OMM, além do Brasil num 

total de 47 participantes. As principais conclusões a que se chegaram foram: os 

membros da Associação Regional III (AR III), da OMM, iriam implantar, reativar 

ou aperfeiçoar as estações de recepção (APT e WEFAX) de satélites 
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meteorológicos; estabelecer esforços de cooperação no sentido de implantar 

na América do Sul um ou dois centros de  recepção e disseminação de 

imagens meteorológicas de alta resolução. Estes centros deverão ter 

capacidade para receber e processar sinais provenientes das Plataformas de 

Coleta de Dados (PCD); foi reconhecida a necessidade de assistência técnica 

adicional para a expansão do GTS (Sistema Global de Telecomunicações) na 

AR III e para a manutenção das estações APT e WEFAX existentes. 

O pesquisador Assistente José Roberto de Oliveira realizou um estágio 

de um mês de duração na França, visitando as instalações de recepção e 

processamento de imagens do Centre d'Estudes de Meteorologie Spatiale, em 

Lannion, e o Centre de Recherches Atmospheriques, em Magny - Les 

Hameaux. 

Foi iniciada a realização do projeto da Estação Receptora de Satélites 

Meteorológicos, elaborada em Setembro de 1977, destacando-se dois 

aspectos: 

1- Dentre as várias opções existentes decidiu-se pela compra do 

imageador a laser VIZIR, fabricado pela Societe Européenne de 

Propulsion. 

2- Decidiu-se pela ampliação do atual prédio do Departamento de 

Meteorologia para abrigar, numa primeira fase, a Estação 

SMS/METEOSAT. 

Houve intenso envolvimento nos trabalhos de coordenação da 

participação brasileira no Programa Global de Pesquisas Atmosféricas (GARP), 

através da representação do INPE na Comissão Nacional para o GARP, e da 

representação brasileira em dezembro de 1977 junto ao Painel 

Intergovernamental da OMM para o Primeiro Experimento Global do GARP 

(FGGE). Um pesquisador associado participou da Reunião sobre a utilização 

dos resultados do Experimento do Atlântico Tropical do GARP (GATE) no 

Cairo, Egito, em dezembro de 1977. Por solicitação da EMBRAPA e indicação 

do CNPq, houve participação na formação do Grupo de Trabalho de 

Meteorologia Agrícola daquela empresa. 

Foram recebidas as seguintes visitas em areas de interesse para a 

meteorologia, destacando-se: Dr. Eduardo Basso, Diretor Internacional do 

Projeto de Hidrologia e Climatologia da Bacia Amazônica Brasileira, do 

Programa de desenvolvimento da ONU. Ele retornou ao INPE, a fim de tomar 
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conhecimento das atividades relacionadas com as PCD, sendo desenvolvidas 

pelo Grupo de Instrumentação Meteorológica; Eng. Ivan Geier Yilla, do 

Observatório de Física de Alta Atmosfera, da Bolívia, chegou em fevereiro de 

1978 para aqui estagiar durante 8 meses, participando da montagem da 

Estação APT, segundo o protótipo desenvolvido pelo INPE, que seria  instalada 

na Bolívia. 

 

 

2.7.2 Atividades Acadêmicas 

 

 

Os cursos ministrados durante o período foram no total de 18, onde 

havia cinco doutorandos e 37 mestrandos. Através do parecer 3.144/77, de 

nove de novembro de 1977, o Conselho Federal de Educação credenciou, em 

nível de mestrado, o Curso de Pós-Graduação em Meteorologia do INPE.  

 

 

2.7.3 Programa de Meteorologia Básica - Resultados Alcançados 

 

 

Os resultados alcançados durante o período de outubro de 1977 a 

março de 1978 foram: 

• O modelo barotrópico de previsão, utilizando equações primitivas e em 

geometria esférica, já concluída anteriormente, teve o seu esquema de 

integração no tempo alterado. Testes com ondas de Neamtan 

possibilitaram uma melhor escolha das condições de contorno norte-sul 

(esquema de Shuman). Um resumo deste trabalho será apresentado na 

30º Reunião Anual da SBPC, em julho próximo. 

• Um modelo numérico (dissertação de mestrado em andamento) sobre os 

efeitos locais do albedo e da topografia sobre os movimentos ascendentes 

no Nordeste foi concluído e encontra-se em fase de testes. Os resultados 

deste modelo deverão vislumbrar informações valiosas sobre estes efeitos 

no clima da região. 

• Sobre o mesmo assunto, foi iniciado um estudo (tese de doutoramento a 

ser defendida junto à COPPE por um docente da UFRJ) explorando a 
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hipótese de que o clima do Nordeste é fortemente influenciado pelas 

variações dos sistemas sinóticos extra-tropicais. Dessa maneira, uma 

intensificação do anti-ciclone do Atlântico Norte estaria associada a um 

regime de  precipitação mais intensa na Região Nordeste,  segundo um 

exemplo mostrado par Namias. 

• Foi concluído o trabalho de implantação de um sistema para gradeamento 

(referências de latitude e longitude) das imagens recebidas pela estação 

VHRR. Isto é feito em tempo real, utilizando-se o mini-computador da 

estação (trabalho de graduação de um formando do ITA). 

• O Laboratório de Sinótica tem sido mantido em funcionamento regular. Sua 

montagem, concluída em 1977, inclui uma sala apropriada onde estão 

instalados um receptor e um transmissor fac-simile ALDEN e um rádio-

teletipo para a recepção (e transmissão) de dados meteorológicos 

transmitidos por Brasília, Rio de Janeiro, Buenos Aires e W'ami. Inclui 

também a recepção rotineira de imagens de baixa resolução retransmitidas 

pelo satélite GOES-E via WEFAX. O transmissor tem permitido o envio de 

imagens VHRR através da linha telefônica DUPLEX entre o INPE e o 

Centro de Informações de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo 

(CINDACTA) em Brasília, em tempo quase-real. 

• Foi iniciada a elaboração de um programa para o gradeamento de imagens 

de alta resolução obtidas pelos satélites SMS/GOES-E e METEOSAT (a 

estação receptora esta em construção). 

• Um dos pesquisadores do grupo de previsão numérica foi enviado para 

cumprir um programa de estudos de pós-graduação com vistas ao 

doutoramento em Meteorologia Dinâmica, com ênfase em modelagem do 

tempo e clima, na Universidade da Califórnia, Los Angeles. 

• Foram mantidos contatos com alguns pesquisadores (em nível de 

doutorado), no país e no exterior, com vistas a possíveis contratações para 

a execução de projetos de modelagem, dentro deste Sub-Programa. 

Infelizmente não foi possível, durante o período coberto por este relatório, 

obter uma confirmação firme para contratação. (Este Sub-Programa tem 

sentido bastante a falta de pessoal qualificado e disponível no país). 
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2.7.4 Programa de Meteorologia Aplicada - Resultado s Alcançados 

 

 

O Programa apresentou duas linhas distintas de atuação: operação e 

desenvolvimento. 

As principais atividades em 1978 foram: 

• o sistema de recepção e processamento de imagens VHRR, onde a 

implementação foi descrita em Relatórios anteriores, continuou a ser 

operado sete dias por semana no que tange o período diurno. A partir de 

março passou a ser operado também no período noturno. Em ambos os 

casos, as interrupções são devidas às falhas de fornecimento de energia 

elétrica e panes ocasionais. No total de 944 imagens transmitidas pelo 

satélite NOAA-5 no período, foram registradas 784. 

• foi elaborado um método, que utilizava o próprio computador do sistema 

de processamento, fato que permitiu a geração de imagens a partir do 

sinal original, que realçou convenientemente certos detalhes de 

interesse. 

• a remessa diária de imagens VHRR para a Companhia Estadual de 

Tratamento e Saneamento Básico (CETESB) continuou sendo envidas. 

• foi implantada uma linha telefônica duplex entre o INPE e o CINDACTA 

(Centro de Informação de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo), 

em Brasília, para transmissão de imagens WEFAX, em tempo real, e 

imagens VHRR geradas por um transmissor de fac-simile. Esse sistema 

vem sendo operado diariamente e é também utilizado para recepção de 

cartas sinóticas elaboradas pelo CINDACTA. 

• o sistema de recepção e processamento dos sinais oriundos do VTPR  

continuou em operação normal. 

Estavam sendo desenvolvidos, os seguintes equipamentos: 

• codificador e decodificador de imagens, a ser utilizado na compressão 

de informações para transmissão, por linha telefônica, de imagens 

meteorológicas de alta resolução. 

• sincronizador de bits, para a Estação de SMS/METEOSAT de Recepção 

de Satélites Meteorológicos Geossíncronos. 

• demodulador PSK, a ser utilizado na Estação SMS/METEOSAT. 
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• decomutador de PCM, a ser utilizado na Estação SMS/METEOSAT. 

• sub-sistema digital de uma Plataforma de Coleta de Dados por Satélites. 

• unidades de aquisição e leitura de um gravador cassete digital. 

• decomutador de PCM, para operar com o sistema AVHRR do satélite 

TIROS-N. 

• processador de sinais APT/TIROS-N. 

Paralelamente foi iniciado o desenvolvimento do algoritmo para 

aquisição e processamento das imagens VHRR, que seriam transmitidas pelo 

satélite TIROS-N a partir de junho de 1978. Foram concluídos o algoritmo para 

o gradeamento por computador de imagens meteorológicas e o projeto do sub-

sistema digital de uma Plataforma de Coleta de Dados (trabalhos de graduação 

em engenharia eletrônica), e também foram concluídas modificações, 

mecânicas e eletrônicas, no fac-simile de propriedade da DNH (Diretoria de 

Hidrografia e Navegação), para permitir a sua utilização na recepção de 

imagens APT. As atividades de apoio a rede de estações APT operadas por 

outras instituições, em convênio ou não com o lNPE, continuaram 

normalmente. 

 

 

2.7.5 Programa de Climatologia - Resultados Alcança dos 

 

 

O Programa de Climatologia teve por objetivo o conhecimento dos 

climas do Brasil e sua interação com as atividades humanas. Sua execução 

envolveu três aspectos distintos: 

• estudo de peculiaridades climáticas brasileiras e o desenvolvimento de 

Modelos Matemáticos, baseados em Balanço de Energia e Água, para 

simular o clima e o impacto das atividades humanas sobre ele; 

• tratamento de dados climatológicos, de superfície e ar superior, com a 

finalidade de desenvolver e padronizar técnicas que possibilitem maior 

rapidez, confiabilidade e mais fácil acesso. Esse tratamento propiciará a 

criação de um arquivo de dados, essencial para os estudos e 

modelagem de clima; 
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• participação na rede interamericana de foguetes meteorológicos 

(EXAMETNET). Os foguetes meteorológicos são lançados regularmente 

das bases de Natal (RN) e Marambaia (RJ) e coletam dados na 

estratosfera (entre 20 e 65 km de altura). Esses dados são tratados, 

disseminados para os países membros da rede e utilizados para estudos 

da climatologia da estratosfera. 

Dentre os resultados obtidos até março de 1978 destacam-se os 

descritos abaixo: 

• foram concluídos dois trabalhos sobre a distribuição de radiação solar a 

superfície, no Brasil e no Nordeste, com base em observações 

climatológicas existentes sobre o período de 1961 -1970. Esses 

trabalhos servem de subsídios para uso de energia solar como fonte 

alternativa de energia, para balanços regionais de Energia, projetos 

agrícolas e arquitetônicos. 

• foi realizado estudo sobre a nebulosidade tropical sobre Atlântico Sul. 

Com base em sequências de imagens de satélites meteorológicos, foi 

possível evidenciar as características de propagação, de Leste para 

Oeste, de perturbações sobre o Atlântico, que são relevantes para o 

conhecimento do Clima do Nordeste do Brasil. 

• um estudo concluído sobre o fluxo vertical de calor na camada limite da 

atmosfera, em função dos perfis de velocidade do vento, apresentou 

resultados significativos para a estimativa das trocas turbulentas de calor 

e vapor d'água em condições micro-meteorológicas, próximas ao solo. 

Uma aplicação desse estudo seria para estimativa de consumo hídrico 

de culturas. 

Estavam em andamento, os três estudos abaixo: 

• com a utilização de imagens multiespectrais digitalizadas, obtidas pelos 

satélites da série LANDSAT e do analisador IMAGE-100, estava sendo 

estudada a eliminação dos efeitos atmosféricos nas imagens, visando a 

obtenção de melhores informações de superfície e da atmosfera. Com 

base em teoria de transferência radiativa, são calculadas as radiâncias 

difusas que penetram no campo de visão dos sensores do satélite e a 

transmitância atmosférica. O método utilizava dados de 
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radiossondagens locais para melhor caracterizar as condições da 

atmosfera tropical. 

• com base em um modelo tri-dimensional de difusão atmosférica, por 

integração numérica de equações de concentração, estava sendo 

realizado estudo de distribuição de poluentes numa região limitada. Pela 

utilização de dados meteorológicos disponíveis, o modelo calculava a 

distribuição tri-dimensional de poluentes, emitidos por fonte pontual. Os 

resultados seriam comparados com outros, obtidos através de utilização 

do modelo da pluma gaussiana. 

• estava em fase final a realização de estudo do balanço hídrico-

energético da Barragem de Sobradinho no Sub-Médio São Francisco. 

Um dos resultados desse estudo seria a quantidade média mensal de 

água disponível para irrigação de culturas que possam ser implantadas 

na região justaposta a Barragem. 

O processamento de dados meteorológicos teve seu andamento 

acelerado no início de 1978 e a situação era a seguinte: 

• foi concluído o processamento dos dados climatológicos de superfície da 

Região Nordeste, desde o início da operação das estações até 1960, 

num total equivalente a 1.200.000 cartões de computador. Foram 

transferidas à SUDENE, Ministério do Interior as técnicas desenvolvidas 

de verificação de consistência dos dados, que foram utilizadas no 

processamento dos restantes 2.000.000 de cartões. 

• o processamento de Registros Climatológicos de Superfície do Instituto 

Nacional de Meteorologia (INEMET), Ministério da Agricultura, avançou 

até o lote 12, inclusive, dos 17 lotes que compõem o acervo de dados de 

todo o Brasil para o período de 1961-1970. Cada lote contém 

aproximadamente 2.000 cadernetas mensais, num total aproximado de 

36.000 cadernetas, correspondentes a cerca de 4.000.000 de cartões de 

computador. 

• foi iniciada a classificação dos dados meteorológicos de ar-superior, 

obtidos junto a SUDENE, MI, e DEPV, MAer, para  paste 

processamento. 

• encontrava-se em processo de microfilmagem cerca de 100.000 mapas 

meteorológicos, de superfície e de ar-superior, obtidos junto a 
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Telecomunicações Aeronáuticas S.A. (TASA). Esses microfilmes farão 

parte do acervo de dados que esta sendo criado para apoio às 

pesquisas meteorológicas. 

O Programa continuou sua participação na Rede Interamericana 

Experimental de Foguetes Meteorológicos (EXAMETNET), da qual faziam parte 

a Argentina, o Brasil, a França e os EUA. Os lançamentos realizados, a partir 

de outubro, do Campo de Lançamento de Foguetes da Barreira do Inferno 

estão relacionados a seguir: 

Ano 1977:  

5 Outubro - Temperatura e Ventos. 

12 Outubro - Temperatura e Ventos. 

26 Outubro - Temperatura e Ventos. 

16 Novembro - Temperatura e Ventos. 

30 Novembro - Temperatura e Ventos. 

14 Dezembro - Temperatura e Ventos. 

28 Dezembro - Temperatura e Ventos. 

Ano 1978: 

25 Janeiro- Temperatura e Ventos. 

15 Fevereiro- Temperatura e Ventos. 

01 Março- Temperatura e Ventos. 

15 Março- Temperatura e Ventos. 

Os dados de temperatura e vento foram divulgados entre os países 

membros da Rede, a título de intercâmbio com dados obtidos por eles. Os 

dados de foguetes eram utilizados para estudos de Climatologia da 

Estratosfera e sua interação com a camada inferior, a Troposfera. 

 

 

2.7.6 Benefícios Indiretos 

 

 

Os benefícios indiretos do Programa, além da qualificação do pessoal do 

quadro do Departamento de Meteorologia, podem ser agrupados em três 

aspectos principais: algumas instituições foram beneficiadas em aspectos de 

pesquisa, outras da metodologia desenvolvida no uso de imagens provenientes 
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de satélites e outras da Pós-Graduação existente. Segue uma relação de 

órgãos ou instituições que foram beneficiadas: 

- Comissão Nacional de Energia Nuclear - estudo do impacto ambiental 

da instalação de Angra dos Reis e a formação de pessoal em nível de 

mestrado. 

- Universidade Federal da Paraíba, em Campina Grande – formação de 

pessoal em nível de mestrado. 

- Universidade Federal do Rio de Janeiro – formação de pessoal em 

nível de doutorado. 

- Universidade Federal de Juiz de Fora – formação de pessoal em nível 

de doutorado e estação APT. 

- Universidade Federal do Pará - formação de pessoal em nível de 

mestrado. 

- Superintendência para o Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM) 

formação de pessoal. 

- Telecomunicações Aeronáuticas S.A. (TASA) - estação APT. 

- Companhia Estadual de Tecnologia e Saneamento Básico (CETESB) – 

Imagens diárias do VHRR. 

- Centro Integrado Nacional de Defesa Aérea e Controle de Tráfego 

Aéreo (CINDACTA) – recepção de imagens VHRR e retransmissão WEFAX 

através de fac-simile transmitido via linha telefônica DUPLEX entre o INPE e o 

CINDACTA. 

- Centro Técnico Aeroespacial /Instituto de Atividades Espaciais - ajuda 

técnica na estação APT. 

- Instituto Nacional de Meteorologia - estações APT e processamento de 

dados climatológicos. 

- Diretoria de Hidrografia e Navegação - estações APT. 

- Diretoria de Eletrônica e Proteção ao Vôo – estação APT. 

- Fundação Educacional de Bauru - estação APT. 

- Universidade Federal de Minas Gerais - estação APT. 

- Universidade de São Paulo, São Carlos - estação APT. 

- Universidade Federal de Santa Maria - estação APT. 
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2.7.7 Problemas encontrados 

 

 

Os problemas encontrados foram a dificuldade na contratação de 

pessoal em nível de doutorado, no país e no exterior, e em nível de mestrado, 

no país, exiguidade dos recursos de computação do INPE. Havia necessidade 

de ampliação do sistema da época em termos de capacidade de memória e 

velocidade, também se fazia necessário à expansão em termos de facilidades 

gráficas (plotter), isto porque o Programa de Meteorologia Básica envolvia 

atividades de modelagem numérica para a previsão de tempo e estudos 

simulados, que demandavam grandes sistemas computacionais. Esta 

dificuldade estava em vias de ser sanada, pela possível aquisição de um 

sistema de maior porte para o INPE.46 

 

 

2.8  A reformulação da Meteorologia no INPE 

 

 

A meteorologia no INPE foi reformulada na década de 1980. O 

Presidente da República José Sarney assinou um Decreto47 em 1986 e, por 

determinação deste Ato, o Ministro da Ciência e Tecnologia passou a presidir a 

Comissão Nacional de Meteorologia (CONAME) tornando-se o responsável 

pelo Sistema Nacional de Meteorologia. Nesse contexto, o INPE adquiriu um 

papel fundamental no SNM, passando a abrigar três novas unidades: o Centro 

de Previsão e Estudos Climáticos – CPTEC; o Centro de Aplicação de Satélites 

Ambientais – CASA e o Laboratório de Pesquisas Atmosféricas e Oceânicas – 

LPAO. A Diretoria de Meteorologia e o Núcleo de Computação também 

integravam esses centros.48  

O INPE passou a ter novas atribuições: 

                                                      
46 Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE). Relatório de Acompanhamento Convênio 271-CT-
FINEP/CNPq - Meteorologia. INPE-1276-ERA/072, [Gráfica do INPE], 1978. 
47 De nº 93.483 de 29 de outubro de 1986. 
48 Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE). Relatório de Atividades – 1988/1989. José dos 
Campos: [Gráfica do INPE], 1989. 9.  
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- Desenvolver e operar modelos de previsão de tempo a curto, médio e 

longo prazos, disseminando informações meteorológicas aos órgãos 

operacionais setoriais da meteorologia nacional. 

- Promover o arquivamento de informações meteorológicas, constituindo 

um acervo de dados históricos para pesquisas e aplicações. 

- Desenvolver e operar modelos de flutuações climáticas. 

 -Executar as atividades de pesquisa em meteorologia e desenvolvimento 

tecnológico afim, diretamente ou mediante a celebração de acordos com órgão 

e entidades nacionais ou internacionais49. 

As novas atribuições do INPE convergiram para a reorganização da 

meteorologia no interior do Instituto. 

                                                      
49 Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). A Meteorologia no INPE, 8. 
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 CAPÍTULO III  

 

 

3. OS MOTIVOS QUE LEVARAM A CRIAÇÃO DO CPTEC / INPE  

 

 

Através do INPE, as técnicas espaciais foram colocadas a disposição da 

meteorologia. A princípio pelo Projeto MESA e depois com a meteorologia 

espalhada por outros setores. A justificativa para o uso dessas técnicas e 

ferramentas consistia na relação com o problema de previsão numérica de 

tempo 50 e modelos numéricos da atmosfera.51  

O documento, Grupo de Trabalho de Criação do Centro de Previsão de 

Tempo e Estudos Climáticos e do Centro de Aplicação de Satélites Ambientais: 

Relatório Final, 52 foi o projeto de implantação do novo Centro de Previsão de 

Tempo e Estudo Climáticos  (CPTEC), do  Centro de Aplicação de Satélites 

Ambientais (CASA) e do Laboratório de Pesquisas Atmosféricas e Oceânicas 

(LPAO). O grupo de trabalho que elaborou o projeto era composto pelos 

pesquisadores Marco Antônio Raupp, Antônio Divino Moura, Eugênio José 

Ferreira Neiva, Athaydes Pereira dos Santos e Valdo da Silva Marques. A 

presidência estava sob responsabilidade de Marco Antônio Raupp.53 

Este grupo foi estabelecido pela Portaria nº 236, de 12 de dezembro de 

1986 do Ministério da Ciência e Tecnologia, com a finalidade de elaborar 

estudos visando a proposta de criação simultânea do CPTEC, do CASA e do 

LPAO como mecanismos de fortalecimento das pesquisas atmosféricas e 

oceânicas no país. O Relatório Final desse projeto mostrou os estudos, as 

conclusões e recomendações que seriam levadas a exame pela CONAME.54  

                                                      
50 É a previsão de tempo gerada por modelos matemáticos da atmosfera tendo como base a 
solução das principais equações da física da atmosfera. Dado obtido com o meteorologista 
Philipp Edson Dias da Silva do CPTEC/INPE. 
51 São conjuntos de equações matemáticas destinadas a representar o estado ou 
comportamento da atmosfera, ou seja, representam o comportamento atmosférico. Dado obtido 
com o meteorologista Philipp Edson Dias da Silva do CPTEC/INPE. 
52 Esse documento é conhecido como  Bíblia do CPTEC. 
53 Ministério da Ciência e Tecnologia, Comissão Nacional de Meteorologia. Grupo de Trabalho 
de Criação do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos e do Centro de Aplicação de 
Satélites Ambientais: Relatório Final, [1988]. 1. 
54 Ministério da Ciência e Tecnologia, Comissão Nacional de Meteorologia. Grupo de Trabalho 
de Criação do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos e do Centro de Aplicação de 
Satélites Ambientais: Relatório Final, [1988]. 1. 
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O extenso Relatório, o qual iremos nos referir como Relatório Final, foi 

organizado em sete capítulos e 2 anexos que reproduziram as memórias das 

reuniões do Grupo de Trabalho. Os capítulos constavam de: 

I – Introdução. 

II – Descrição e estimativas do valor dos benefícios econômicos ou 

sociais a serem obtidos com a implantação do Centro de Previsão e Estudos 

Climáticos, Centro de Aplicação de Satélites Ambientais e Laboratório de 

Pesquisas Atmosféricas e Oceânicas. 

III – Sugestões para a formulação da Política Nacional de Meteorologia e 

Climatologia, sem pretensão de abrangência, mas incluindo todos os aspectos 

considerados necessários para a elaboração das propostas de criação do 

Centro de Previsão e Estudos Climáticos, do Centro de Aplicação de Satélites 

Ambientais e do Laboratório de Pesquisas Atmosféricas e Oceânicas. 

IV – Contém conceitos relativos ao Sistema Nacional de Meteorologia. 

Não há aqui tampouco a pretensão de abrangência, mas tão somente de 

explicitar os, inter-relacionamentos, entre os órgãos que compõe o Sistema 

Nacional de Meteorologia, e que são importantes para situar o CPTEC, CASA e 

LPAO no contexto do sistema. 

V – Contém proposta de criação do Centro de Previsão e Estudos 

Climáticos – CPTEC, na forma de pré-projeto, com anexos que justificam as 

alternativas técnicas adotadas. 

VI – Contém propostas de criação do Centro de Aplicação de Satélites 

Ambientais –CASA, na forma de pré-projeto. 

VII - Contém proposta de criação do Laboratório de Pesquisas 

Atmosféricas e Oceânicas – LPAO. Em sua parte introdutória, este capítulo 

contém as justificativas para a sua criação. 

VIII – (Anexos) Apresenta um resumo dos resultados das discussões do 

Grupo de Trabalho no que se refere a outros aspectos da Meteorologia 

Nacional, também relevantes para o funcionamento dos centros. Sua inclusão 

neste relatório é feita à quiçá de sugestões para discussão futura na Comissão 

Nacional de Meteorologia.55  

                                                      
55 Ministério da Ciência e Tecnologia, Comissão Nacional de Meteorologia. Grupo de Trabalho 
de Criação do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos e do Centro de Aplicação de 
Satélites Ambientais: Relatório Final, [1988]. 2-3. 
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A seguir mostraremos o que tratou os Capítulos II, III, IV e V do Relatório 

Final, relacionados diretamente com o Centro de Previsão de Tempo e Estudos 

Climáticos. 

 

 

3.1  Benefícios esperados 

 

 

Os benefício esperados com a implantação do CPTEC, do CASA e do 

LPAO, foram apresentados por setores: agricultura, comercialização de 

produtos agrícolas, defesa civil, secas, transporte, energia, Oceanografia 

Física, desenvolvimento científico e tecnológico e defesa. 

 Para a agricultura, se esperava a melhoria da qualidade e o aumento 

dos prazos das previsões de curto prazo (até cerca de cinco dias) que 

resultaria em aumento da eficiência do setor agrícola, pela possibilidade de 

otimizar as decisões operacionais relacionadas com o plantio, colheita, 

transporte e armazenamento de safras agrícolas. Segundo o Relatório, uma 

estimativa conservadora do impacto dessas informações sobre a parcela do 

setor agrícola suficientemente modificada para poder utilizá-la corresponderia a 

um retorno dos investimentos da ordem de centenas de bilhões de cruzados 

(moeda da época) anuais. 

A disponibilidade regular de previsões em longo prazo (meses a 

estações) afetaria o planejamento agrícola nestas escalas de tempo. 

Exemplificando, o Relatório mostrou o caso da Venezuela em 1983, que 

perdeu a maioria de sua safra devido a uma estação chuvosa que, uma vez 

iniciada, foi interrompida por um período de seca, reiniciando logo depois. O 

custo para aquele país em sementes e trabalho para o replantio foi da ordem 

de meio bilhão de dólares. De acordo com o Relatório, ainda que apenas uma 

pequena fração dessa perda pudesse ter sido evitada, representaria um ganho 

liquido significativo.56  

No tocante ao setor de comercialização de produtos agrícolas, as 

flutuações dos preços de produtos agrícolas no mercado internacional são 

determinadas, entre outros, pelas flutuações climáticas. A simples constatação 
                                                      
56 Ministério da Ciência e Tecnologia, Comissão Nacional de Meteorologia. Grupo de Trabalho 
de Criação do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos e do Centro de Aplicação de 
Satélites Ambientais: Relatório Final, [1988]. 5.  
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dessas flutuações climáticas seriam suficientes para estimar variações futuras 

de safras. Com o desenvolvimento esperado das técnicas de previsão em 

longo prazo, a incorporação dos estudos climáticos, esperava-se antecipar 

gradativamente a estimativa de preços futuros do mercado internacional, 

contribuindo para o fortalecimento das negociações das safras do país. O 

CPTEC teria então um papel nesse sentido com o fornecimento de previsões 

de longo prazo, e o valor dessa informação poderia ser estimado como uma 

fração, ainda que pequena, do volume das transações agrícolas do país, da 

ordem de uma dezena de bilhões de dólares anuais.57 

As operações de defesa civil são auxiliadas pela previsão de 

precipitação, com consequências como enchentes, o valor dessas previsões, 

além de econômico, deveria ser estimado pelo seu impacto social. Tanto o 

CPTEC quanto o CASA deveriam contribuir para o estabelecimento de 

sistemas de previsões relevantes para o setor de defesa civil, o exemplo 

contido no Relatório é o das enchentes no Vale do Itajaí, onde o impacto 

poderia ter sido minimizado pelo uso de previsões apropriadas.58 

A manifestação mais notável da variabilidade climática de curto prazo no 

país eram as secas no Nordeste, os objetivos do CPTEC relacionados com a 

previsão do tempo em longo prazo e com os estudos climáticos, constituíam a 

concentração dos melhores esforços e meios para facilitar a contribuição da 

meteorologia ao problema das secas, onde o impacto social e econômico eram 

bem conhecidos.59 

O setor de transportes mais ativamente interessado na melhoria das 

previsões era o da aviação. Os benefícios esperados neste caso estavam 

relacionados com o aumento da segurança e da economia do setor. Com a 

implantação, especialmente do CPTEC, esperava-se evitar o gasto de divisas 

com o pagamento de serviços ao exterior e eventualmente colocar o país em 

condições de fornecer esses serviços. O setor de transportes marítimos 

também receberia benefícios importantes com o aumento do prazo das 

                                                      
57 Ministério da Ciência e Tecnologia, Comissão Nacional de Meteorologia. Grupo de Trabalho 
de Criação do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos e do Centro de Aplicação de 
Satélites Ambientais: Relatório Final, [1988]. 5. 
58 Ibid., 6. 
59 Ibid. 
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previsões.60 

Nas operações de plataformas de exploração e explotação de petróleo 

na costa, as previsões meteorológicas e de estado do mar eram criticamente 

importantes. O valor dessas previsões poderia ser estimado como uma fração 

dos elevados custos dessas operações. Existia a oportunidade de evitar o 

gasto de divisas na compra desses serviços no exterior. 

No setor hidroenergético, as previsões de prazo mais curto auxiliariam 

na operação de sistemas de geração, e as de longo prazo, nas decisões de 

operação e distribuição em sistemas interligados. Como exemplo o Relatório 

Final mostra a difícil decisão em fins de 1986 de adotar ou não o racionamento 

de energia elétrica em partes do país, em função da expectativa de 

precipitação nas semanas seguintes.61 

O setor de Oceanografia Física era ainda emergente no Brasil. O 

problema da previsão meteorológica em prazos superiores a algumas semanas 

e o problema das variações climáticas de curto prazo estavam inevitavelmente 

associados ao desenvolvimento da Oceanografia Física em grande escala. A 

capacidade de modelagem do CPTEC e a disponibilidade de sistemas de 

observação por satélites do CASA deveriam impulsionar o desenvolvimento 

deste setor, com desdobramentos previsíveis na forma de aplicações às 

atividades marítimas.62 

Quanto ao desenvolvimento científico e tecnológico, consta no Relatório 

Final, que a interação dos Centros com a comunidade científica em geral, 

diretamente em suas areas específicas, e através do LPAO nos aspectos 

gerais, teriam consequências importantes no fortalecimento das pesquisas e da 

formação de pessoal no sistema universitário, com consequentes benefícios 

em médio prazo.63 

Por último o Relatório Final mostra os benefícios no setor de defesa. No 

campo militar, poderia ser esperada substancial melhoria das informações 

ambientais indispensáveis a acertada tomada de decisões táticas e 

estratégicas, em relação a isto o Relatório exemplifica da seguinte forma: 

                                                      
60 Ministério da Ciência e Tecnologia, Comissão Nacional de Meteorologia. Grupo de Trabalho 
de Criação do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos e do Centro de Aplicação de 
Satélites Ambientais: Relatório Final, [1988]. 6. 
61 Ibid. 
62 Ibid., 7. 
63 Ibid. 
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“É interessante mencionar neste contexto, que os 

modelos numéricos, por sua capacidade de “interpolação” 

nas três dimensões espaciais e no tempo, mantendo a 

consistência dinâmica de fluídos, permitem conhecer 

melhor o estado atual e futuro do tempo em certa área do 

que de dispor-se apenas dos dados e não de modelos 

numéricos”.64 

 

 

O conhecimento do campo de ventos sobre a superfície do 

oceano tem pelo menos duas aplicações imediatas de grande 

relevância: a análise e a previsão do estado do mar (geração e 

propagação de ondas) e a detecção da espessura da camada de mistura 

do oceano. 

A primeira tem seu emprego em todas as operações militares 

navais, no oceano aberto, seja nas praias. 

A segunda é ferramenta para a previsão da propagação sonora, 

condicionante do sucesso das atividades submarinas e anti-submarinas. 

A literatura especializada registra inúmeros exemplos do uso de 

informações meteorológicas no recente conflito das Malvinas, ocorrido 

no oceano anteriormente considerado desarmado e livre de tais 

contingências. 

O desenvolvimento de técnicas de previsão em curto prazo em 

estações de trabalho autônomas pode auxiliar no projeto de sistemas 

para uso militar tático.65 

 

 

 

 

 

 

                                                      
64 Ministério da Ciência e Tecnologia, Comissão Nacional de Meteorologia. Grupo de Trabalho 
de Criação do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos e do Centro de Aplicação de 
Satélites Ambientais: Relatório Final, [1988]. 7-8. 
65 Ibid. 
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3.2  Sugestões para a Política Nacional de Meteorol ogia e Climatologia 

 

 

Depois de mostrar os benefícios que os Centros trariam ao país, o 

Relatório tratou das generalidades e das linhas básicas da Política Nacional de 

Meteorologia e Climatologia, bem como as sugestões para a formulação da 

mesma. É necessário ressaltar que se tratou da Política Nacional de 

Meteorologia e Climatologia da época, que está descrita no Relatório Final da 

seguinte forma: 

 

 

“III. 1 Generalidades 

A Política nacional de Meteorologia e Climatologia, 

inclusive a coordenação do Sistema Nacional de 

Meteorologia, encontra-se na área de competência do 

Ministério da Ciência e Tecnologia (Inciso VII do Artigo 1° 

do Decreto número 91.146. de 15 de março de 1985, 

como alterado pelo artigo 10° do Decreto número 93. 483 

de 29 de outubro de 1986), cabendo à Comissão Nacional 

de Meteorologia elaborar e propor ao Presidente da 

República suas diretrizes (inciso I do artigo 2º do Decreto 

91.539 de 19 de agosto de 1985, como alterado pelo 

Artigo 2º do Decreto número 93.483 de 29 de outubro de 

1986). 

 A elaboração da Política Nacional de Meteorologia 

e Climatologia será necessariamente um processo 

dinâmico, para refletir as necessidades renovadas dos 

setores interessados e os avanços científicos e 

tecnológicos. Parece, portanto, apropriado que, no 

momento em que se propõe a implantação de segmentos 

importantes do Sistema Nacional de Meteorologia, que 

sejam ressaltados os aspectos de política subjacentes. 

Com este propósito, seguem-se algumas formulações de 

caráter de política setorial relevantes para a elaboração 

das propostas de criação do Centro de previsão de 
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Tempo e Estudos Climáticos e do Centro de Aplicação de 

Satélites Ambientais, previstos na Portaria número 236 de 

12 de dezembro de 1986, bem como do Laboratório de 

Pesquisas Atmosféricas e Oceânicas – LPAO, proposto 

pelo Grupo de Trabalho estabelecido pela mesma 

Portaria.  

A implementação da Política Nacional de 

Meteorologia e Climatologia é realizada através do 

Sistema Nacional de Meteorologia. Esta abordagem 

sistêmica, embasada na conjugação de esforços de todos 

os órgãos que atuam no setor, é uma decorrência 

inevitável da complexidade inerente da Meteorologia, dos 

altos custos operacionais relacionados com a obtenção de 

dados e o processamento da informação meteorológica, 

da dificuldade de concentração do conhecimento, da 

rápida obsolescência dos equipamentos que utilizam 

tecnologia de vanguarda nos setores de informática e 

espacial, bem como da evolução do conhecimento 

científico e tecnológico afim. 

III. 2 – Linhas Básicas 

A Política Nacional de Meteorologia e Climatologia 

é norteada pelas seguintes linhas: 

• Deve estabelecer diretrizes para o funcionamento do 

Sistema Nacional de Meteorologia; 

• Deve responder aos requisitos das políticas dos setores 

usuários, o que será feito através de suas representações 

na Comissão Nacional de Meteorologia; 

• Deve ser formulada em coordenação com a política do 

setor de ciência e tecnologia, e em particular com aquela 

dos setores de informática e espacial, no que se refere à 

utilização das tecnologias respectivas; 

• Deve zelar pela não duplicação de esforços institucionais, a 

ser conseguida pela harmonia no desenvolvimento do 

setor. 
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O conhecimento do tempo e do clima do País é 

importante para sua própria soberania. Em conseqüência, 

o Sistema Nacional de Meteorologia deve assegurar o 

conhecimento do tempo e do clima do País em nível igual 

e, se possível, superior ao nível disponível no exterior. 

Deve ainda minimizar a degradação da qualidade da 

informação no País em caso de interrupção do fluxo de 

dados e de informações do exterior, assim como prover 

subsídios que auxiliem nas negociações comerciais 

externas de produtos sensíveis às variações 

meteorológicas.  

Os dados meteorológicos são um patrimônio do 

País. Os órgãos públicos responsáveis pela sua coleta, 

arquivo e distribuição, devem zelar por eles e promover a 

sua utilização em benefício da sociedade.”66 

 

 

No Capítulo IV, o Relatório Final segue mostrando a política referente ao 

Sistema Nacional de Meteorologia, da Comissão Nacional de Meteorologia, da 

CONAME, do INMET, da DEPV e do DHN.67 Em relação ao Sistema 

Universitário, o Relatório Final descreve as universidades que possuíam cursos 

de graduação e pós-graduação em meteorologia. As universidades que 

possuíam curso de graduação na época eram: Universidade Federal do Pará – 

UFPA; Universidade Federal da Paraíba – UFPB; Universidade de Alagoas – 

UFAL; Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ; Universidade Federal 

de Pelotas – UFPel e Universidade de São Paulo – USP. Em nível de pós-

graduação stricto senso, somente a UFPB e a USP mantinham cursos 

regulares, enquanto o curso de pós-graduação lato senso eram ministrados em 

caráter não permanente pelas demais universidades. Havia também um outro 

grupo de universidades que mantinham cursos de Pós-Graduação em 

                                                      
66 Ministério da Ciência e Tecnologia, Comissão Nacional de Meteorologia. Grupo de Trabalho 
de Criação do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos e do Centro de Aplicação de 
Satélites Ambientais: Relatório Final, [1988]. 10-11. 
67 Ibid., 12-20. 
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Meteorologia Agrícola, como a Universidade Federal de Viçosa, a Universidade 

Estadual Paulista e a própria Universidade de São Paulo.68 

 

 

3.3  Proposta de criação do Centro de Previsão de T empo e Estudos 

Climáticos  

 

 

O Capítulo V do Relatório Final, refere-se a viabilidade técnica e a 

conveniência do início imediato do Projeto do CPTEC, nele consta o que seria 

necessário, a curto prazo, para a implantação do Centro. Os itens que se 

referem a isto eram: a definição da localização do CPTEC; o estabelecimento 

do núcleo da equipe de implantação do Centro; prover orientação sobre a fonte 

dos recursos, da ordem de 15 milhões de dólares, para a compra do sistema 

de computação; iniciar o treinamento específico de pessoal e iniciar um 

programa especial de formação em nível de doutorado no exterior. Esses itens 

apresentavam exemplos de centros de previsão numérica estabelecidos em 

outros países.  

Os objetivos do CPTEC giravam em torno de uma missão específica, a 

previsão do tempo e a melhoria constante de sua qualidade. Na estrutura do 

Centro foram previstos mecanismos internos que deveriam garantir no futuro o 

aperfeiçoamento contínuo dos serviços, fato que de acordo com o Relatório 

Final, evitariam a dissociação observada no passado entre o setor operacional 

e o setor de ciência e tecnologia.69 

 

 

3.3.1  As atribuições do CPTEC 

 

 

Eis quais seriam as atribuições do CPTEC mostradas no Relatório Final: 

                                                      
68 Ministério da Ciência e Tecnologia, Comissão Nacional de Meteorologia. Grupo de Trabalho 
de Criação do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos e do Centro de Aplicação de 
Satélites Ambientais: Relatório Final, [1988]. 21. 
69 Ibid., 30. 
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• desenvolver e operar modelos de previsão do tempo a curto, médio e 

longo prazos: 

• disseminar os produtos dos modelos de previsão aos órgãos 

operacionais setoriais da meteorologia nacional; 

• promover o arquivamento de informações meteorológicas, 

constituindo um acervo de dados históricos para pesquisas e 

aplicações; 

• desenvolver e operar modelos de flutuações climáticas; 

• receber e processar dados e informações meteorológicas, nacionais 

e globais; 

• realizar pesquisas nos campos relevantes para a melhoria da 

previsão numérica de tempo; 

• estudar as variações climáticas e operar os modelos de previsão 

correspondente; 

• apoiar os demais órgãos do Sistema Nacional de Meteorologia no 

tocante à previsão de tempo, visando o atendimento dos usuários 

finais; 

• desenvolver técnicas de previsão numérica do tempo, que possam 

beneficiar os órgãos operacionais setoriais da meteorologia nacional; 

• prover às entidades de ensino e pesquisa o acesso aos seus 

recursos de computação e acervo de dados.70 

Eram esperados dois resultados em relação às atribuições do Centro, o 

primeiro seria o desenvolvimento de modelos numéricos de previsão de 

mesoescala (resolução de 10 a 50 km e prazo até 12 horas), esses modelos 

seriam incorporados a sistemas de previsão em areas da ordem de dezenas de 

milhares de quilômetros quadrados e, para o desenvolvimento desses modelos, 

foi necessário pesquisas sobre a fenomenologia das variações atmosféricas 

em curto prazo. 

O segundo, a implantação e a operacionalização de modelos de 

previsão numérica do tempo nos prazos de 12 horas até o limite possível, 

estimado inicialmente em três dias. Os modelos eram globais ou regionais, 
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semelhantes aos usados pelo Centro Europeu ou centros similares e 

fornecidos por eles.71 

Estes seriam os resultados esperados do CPTEC em termos de 

qualidade das previsões a curto e médio prazos, a partir do início de seu 

funcionamento, e a melhoria esperada como resultado das pesquisas. 

 

 

3.4  As diretrizes do CPTEC 

 

 

Esperava-se que o CPTEC fosse capaz de realizar previsão 

meteorológica em prazos superiores a seis horas, sobre as areas de interesse 

ou de responsabilidade do país, a pesquisa deveria ser orientada para a 

melhoria dessas previsões, bem como o desenvolvimento de pesquisas que 

tivessem relevância para o problema da previsão de tempo e estudos 

climáticos, incluindo os aspectos de interesse da Oceanografia Física.72  

 

 

3.5  Os critérios de avaliação de desempenho 

 

 

Os critérios de avaliação do desempenho do CPTEC mostrados no 

Relatório Final foram: 

• índice de acerto das previsões produzidas; 

• taxa de melhoria do índice de acertos; 

• qualidade e relevância das pesquisas em seu campo de atuação.73 
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72 Ibid.  
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3.6  Interligações 

 

 

O CPTEC deveria interagir com órgãos Operacionais Setoriais da 

Meteorologia Nacional (INMET, DEPV e DHN) e com o CASA, para a definição 

dos dados a receber e dos produtos a transmitir. Neste contexto o CPTEC 

deveria participar com estes órgãos nos estudos para a melhoria das redes de 

observação nas escalas espaciais de interesse para suas funções, incluindo os 

sistemas de satélites. 

Caberia ao Centro a transferência a outros órgãos dos modelos 

desenvolvidos para a previsão numérica de mesoescala a muito curto prazo, 

contar com a colaboração de representantes dos grandes setores usuários das 

previsões meteorológicas, para a definição de produtos de previsão de tempo 

significativos, interagir com o sistema universitário e de pesquisa na area de 

previsão numérica de tempo e estudos climáticos, contratando pesquisas 

relevantes para seus objetivos, estabelecer programas de pesquisadores 

visitantes, organizar seminários e cursos avançados de curta duração sobre 

tópicos de seu interesse. 

O CPTEC deveria relacionar-se com o setor de pesquisas em 

Oceanografia Física, especialmente no contexto do Programa Mundial de 

Pesquisas Climáticas e seus componentes TOGA (Oceanos Tropicais e 

Atmosfera Global) e WOCE (Experimento Mundial de Circulação Oceânica).74 

 

 

3.7  O sistema de computação 

 

 

De acordo com o Relatório Final, a qualidade e o prazo útil das 

previsões numéricas são totalmente dependentes da capacidade de 

computação instalada. O centro de computação do CPTEC deveria ser 

configurado em torno de uma máquina com velocidade efetiva entre 100 e 500 

Mf lop (milhões de operações de pontos flutuantes por segundo), dois 
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computadores de acesso (front-end) e dois minicomputadores de controle de 

tráfego de mensagens ligados em rede local de alta densidade. Além dos 

requisitos de velocidade do computador central e da configuração funcional do 

sistema, o mesmo deveria dispor de memória adequada para armazenar os 

produtos operacionais do modelo de previsão a cada seis horas e manusear a 

base de dados históricos do CPTEC. O requisito de velocidade do computador 

central correspondia a máquinas disponíveis somente nos EUA e Japão na 

época.75 

 

 

3.8  A base de dados 

 

 

Para o estabelecimento da base inicial de dados, o CPTEC deveria, em 

um prazo de alguns anos, e segundo prioridades a serem estabelecidas de 

acordo com as necessidades operacionais de pesquisa e de aplicação, 

promover o processamento do acervo passado de dados meteorológicos do 

país. Deveriam ser incluídos os dados de ar superior e séries de dados de 

superfície. O Centro deveria adquirir os acervos apropriados existentes no 

exterior.76 

 

 

3.9  Pessoal 

 

 

As atividades do CPTEC incluiriam a implantação dos modelos iniciais, 

seu desenvolvimento e manutenção, bem como o desenvolvimento de novos 

modelos, a operação e a pesquisa. Isto traria como exigência pessoal 

qualificado nas seguintes areas: meteorologia dinâmica, sinótica, 

parametrização de processos físicos e de processos de camada limite e de 

efeitos de contorno; assimilação quadri-dimensional; sistemas dinâmicos; 

modelagem da camada de mistura dos oceanos; modelagem acoplada 
                                                      
75 Ministério da Ciência e Tecnologia, Comissão Nacional de Meteorologia. Grupo de Trabalho 
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oceano/atmosfera; métodos numéricos; técnicas de processamento paralelo; 

sistemas computacionais de grande porte em operações em tempo real; 

análise e programação; banco de dados; técnicas de geração de produtos 

gráficos; técnicas de comutação de mensagens e telecomunicações digitais e 

engenharia eletrônica.77 

Além disso, o CPTEC deveria contar com quadro adequado de pessoal 

para operar o centro de computação em regime de 24 horas, 7 dias por 

semana, e para efetuar a parte de manutenção que fosse contratada com o 

fabricante do equipamento. Um pequeno grupo de meteorologistas com 

experiência na area de sinótica e boa formação em dinâmica para a avaliação 

dos resultados dos modelos. 

O Relatório Final também mostra que seria necessário a implantação de 

um programa específico de formação e treinamento em atendimento às 

necessidades do CPTEC. Em curto prazo, seria necessário treinar pessoal em 

centros similares, como o Centro Europeu de Previsões Meteorológicas, o 

Centro Meteorológico Nacional dos EUA e a Agência Meteorológica do Japão. 

Para fortalecimento da pesquisa, seria necessário promover a formação de 

pessoal em nível de doutorado e pós-doutorado no exterior e trazer pessoal do 

exterior para auxiliar na implantação do CPTEC.78 

 

 

3.10 Os recursos necessários para a implantação do Centro de 

Previsão de Tempo e Estudos Climáticos 

 

 

Os recursos necessários para a implantação do CPTEC foram os 

seguintes: 

• sistema de computação: US$ 12 a 14 milhões em 1987, e 

manutenção, 8 a 10% do custo acima, ao ano. 

• outros equipamentos auxiliares: US$ 2 milhões em 1988. 

• Prédio para o centro de computação com 3.000m2 em 1988: Cz$ 

40.000.000,00. 
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• treinamento de pessoal no exterior, 3 pessoas/mês em 1987 e 20 

pessoas/mês em 1988: Cz$ 600.000,00 em 1987 e Cz$ 4.000.000,00 

em 1988. 

• formação de pessoal no exterior, 6 bolsistas durante 4 anos: Cz$ 

14.000.000,00, de 1987 a 1991. 

• consultorias externas, 6 pessoas/mês em 1987 e 12 pessoas/mês em 

1988: Cz$ 2.000.000,00 em 1987 e Cz$ 4.000.000,00 de 1987 a 

1991.79 

 

 

3.11 O programa de implantação 

 

 

O programa de implantação previa que o CPTEC atingiria seu 

funcionamento em 5 anos, isto é, por volta de 1991/1992. O Relatório Final 

mostra as tarefas iniciais que exigiam ações imediatas, eram elas: 

• organização de cursos de 6 meses, na forma de seminários com 

bases nas notas utilizadas pelo CEPMMP para o treinamento de 

pessoal dos países membros. 

• envio de 4 a 6 pessoas para treinamento de 2 meses no CEPMMP, 

no segundo trimestre de 1988. 

• participação nas seguintes reuniões previstas para 1987: cursos de 

trabalhos práticos da OMM (Organização Mundial de Meteorologia) 

sobre o diagnóstico e a previsão de variações atmosféricas mensais 

e sazonais sobre o globo, em Toulouse, França, de 15 a 19 de junho 

de 1987. 

• visitas de consultores para especificação geral do sistema de 

computação e de modelos a serem adotados. 

• estágio no CEPMMP de engenheiros da computação para se 

familiarizarem com a configuração de sistemas de grande porte, 

software de gráficos, de recuperação de dados e supervisão geral do 

sistema de computação. 
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• seleção de candidatos para curso de doutoramento no exterior em 

campos relevantes para a pesquisa no CPTEC.80 

 

 

3.12 A localização 

 

 

Os fatores técnicos relevantes para a escolha da sede dos Centros de 

Previsão de Tempo e Estudos Climáticos e Aplicação de Satélites Ambientais, 

e do Laboratório de Pesquisas Atmosféricas e Oceânicas eram os seguintes: 

• aproveitamento de terreno e prédio já disponível; 

A implantação do CPTEC será facilitada com a disponibilidade de 

terreno e/ou de propriedade do Ministério da Ciência e Tecnologia ou 

de outro órgão do Governo Federal disposto a cedê-lo. 

• custo e confiabilidade das telecomunicações.  

O CPTEC deveria estar enlaçado com circuitos telefônicos de 

qualidade adequada para a transmissão de dados digitais uma taxa 

de até 9600 baud. O custo de cada enlace era da ordem de Cz$ 

20.000,00/mês, com uma dependência não muito forte da distância. 

As diferentes alternativas de localização podiam ser compostas 

simplesmente calculando o número de enlaces em cada caso. Eram 

desprezados, para efeito comparativo, os custos das linhas locais, 

necessárias em todos os casos. No entanto não podia ser 

desprezado o fator de qualidade das linhas urbanas. 

• disponibilidade de recursos humanos contratados localmente; 

Tratava-se essencialmente de operadores de computador, 

secretárias e pessoal de apoio. O local escolhido deveria oferecer 

boas possibilidades de contratação local e de mão de obra. 

Com respeito à mão de obra especializada, em particular ao pessoal 

científico em geral a mobilidade é maior que no caso da mão de obra 

não especializada, deveria se levar em conta a localização atual do 

pessoal que estaria necessariamente envolvido na implantação do 
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CPTEC. Toda transferência de um grupo de profissionais representa 

uma perda para o sistema, seja pela impossibilidade de 

deslocamento de alguns por razões familiares, seja pela perda 

temporária de eficiência de outros. 

• outros custos; 

No item (b) foi visto que o problema de telecomunicações resume-se 

a um problema de custos, considerado de pouca monta haviam 

outros custos que dependiam do local escolhido. 

Deveria haver um intercâmbio de pessoal entre o CPTEC e outros 

órgãos do Sistema Nacional de Meteorologia, CASA, LPAO e 

Universidades. O custo dos deslocamentos dependeria da 

proximidade física do CPTEC em relação a estes outros órgãos. 

• possibilidade de fixação de pessoal; 

O local escolhido deveria fornecer condições atrativas para a fixação 

dos profissionais envolvidos, incluindo-se os problemas de moradia, 

transporte, serviços em geral, educação, lazer, etc. 

• viabilidade técnica de operação; 

Este critério deveria ser cumprido de forma absoluta, ou seja, o local 

escolhido deveria necessariamente viabilizar a operação do CPTEC 

e garantir sua operação. 

O local deveria ter por características o acesso fácil de pessoal, o 

fornecimento de energia elétrica, os enlaces de telecomunicações, 

especialmente a qualidade das linhas urbanas, a segurança das 

instalações e não ser afetado por fenômenos adversos (inundação e 

descargas elétricas).81 

Além dos critérios técnicos, o Relatório Final sugeria outros tais como a 

conveniência de criar uma nova imagem institucional, que desvincularia o 

CPTEC de órgãos existentes. Os órgãos existentes na época no setor de 

meteorologia e mais diretamente envolvidos no problema de previsão numérica 

de tempo tinham cada um dado sua contribuição diferente a um processo que 

culminaria com a criação do CPTEC. Por exemplo, o INMET informatizou suas 

instalações de telecomunicações e preparou-se para o uso de produtos 
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numéricos. O Ministério da Aeronáutica, com a implantação do CINDACTA, e o 

projeto de implantação do Centro Regional de Previsão de Area de Brasília 

(RAFC BR), seguia a mesma linha. O Ministério Marinha através da DHN, no 

passado interessou-se pela implantação da previsão numérica de tempo e 

possuía intenções de preparar-se para a sua utilização. O Ministério da Ciência 

e Tecnologia, através do Departamento de Meteorologia do seu Instituto de 

Pesquisa Espaciais e do fomento às Universidades através do CNPq e FINEP, 

tinha realizado atividades de desenvolvimento de modelagem atmosférica e 

oceânica, inclusive visando a sua aplicação operacional. Algumas 

Universidades nos setores de meteorologia e de matemática tinham contribuído 

para o desenvolvimento básico, sobretudo a Universidade de São Paulo, a 

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e a Universidade Federal do 

Rio de Janeiro. 

A localização do CPTEC fora da area física dos órgãos supracitados 

teria como vantagem a criação de uma imagem institucional mais 

representativa da conjunção de esforços e interesses que embasaram sua 

criação. O local não deveria ser impeditivo de maior autonomia funcional no 

futuro. Em relação a conveniência ou não de co-localização dos centros, 

existiam argumentos a favor e contra, o primeiro referia-se as facilidades de 

intercâmbio entre os centros e facilidades e acesso às instalações mútuas e a 

concentração da competência no setor para manutenção do ambiente de 

pesquisa apropriado. O segundo argumentava que este ambiente poderia ser 

obtido pela colaboração com a Universidade próxima e localizações separadas 

facilitariam a autonomia do CPTEC, continuando o CASA subordinado ao INPE 

e propiciariam a distribuição geográfica de centros de tecnologia de ponta.82 

 

 

3.13 A cooperação internacional 

 

 

A disponibilidade de recursos humanos no país para a implantação do 

CPTEC era marginalmente suficiente, mesmo com a concentração dos 

esforços dos grupos existentes. Era imprescindível a cooperação de centros 
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similares no exterior, na fase de implantação para absorção de softwares de 

modelagem de gráficos de normas de padronização de arquivo e de 

recuperação de dados, a implantação dos modelos de previsão e o treinamento 

de curta duração de pessoal. 

Também seria necessária a cooperação internacional para a formação 

de pessoal em nível de doutorado em areas relevantes para a pesquisa a ser 

realizada no CPTEC. O Programa de Pesquisa do CPTEC iria necessitar de 

cooperação internacional na forma de participação em reuniões científicas, 

estágios em outras instituições e um programa ativo de pesquisadores 

visitantes. A estratégia seguida por outros centros similares no mundo e 

sugerida para o CPTEC era a de convidar pesquisadores que desenvolveram 

métodos potencialmente interessantes para visitá-lo por tempo suficiente para 

implantar nos modelos os resultados de suas pesquisas.83 

 

 

3.14 A estrutura 

 

 

A estrutura interna detalhada do CPTEC seria estabelecida na medida 

em que ocorresse a sua implementação, no entanto, alguns aspectos deveriam 

ser contemplados desde o início. Em sua fase plena, o caráter dual do Centro 

deveria apontar para uma estrutura dupla de operação e pesquisa. A definição 

da programação do CPTEC deveria ser auxiliada por um comitê externo com 6 

membros, 3 representantes, do INMET, DEPV e DHN e 3 representantes da 

comunidade científica do Brasil, possivelmente nas areas de Meteorologia 

Dinâmica, Modelagem Numérica e talvez, no futuro de Oceanografia Física. 

Este comitê deveria se reunir duas vezes ao ano, receber previamente relatório 

das atividades do Centro e proposta de atividades para o período seguinte, e 

dar seu parecer.84  

Na estrutura do CPTEC, a operação / pesquisa deveria ser refletida no 

quadro de pessoal, com carreiras paralelas em operação e pesquisa. O 

relacionamento eficiente com os órgãos Operacionais Setoriais da 
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Meteorologia poderia ser feito através da presença permanente de um 

elemento de ligação do INMET, da DEPV e da DHN no CPTEC. Deveriam 

ainda ser previstas posições para pesquisadores visitantes do país e do 

exterior.85  

 

 

3.15 O exemplo de outros países 

 

 

De acordo com o Relatório Final, o Brasil poderia e deveria aproveitar a 

experiência de outros países com centros com características similares às do 

CPTEC. O Relatório Final apresenta extratos de três documentos relativos aos 

aspectos técnicos e científicos de outros centos, justificando as alternativas 

técnicas por eles adotadas.86 O primeiro extrato refere-se ao Centro Europeu 

de Previsões Meteorológica em Médio Prazo (CEPMMP), o segundo ao Centro 

Meteorológico Nacional (CMN) dos EUA e o terceiro, o Consórcio NORDMET, 

um grupo de países escandinavos, membros do CEPMMP. 

O primeiro extrato é o do Plano de Dez anos (1985-1994) do Centro 

Europeu de Previsões Meteorológicas em Médio Prazo – CEPMMP, e obteve 

êxito, atribuído entre outros fatores, a sua característica dupla de operação e 

pesquisa. Esse Centro também mostrava a promessa de previsões de prazos 

mais longos, segue alguns trechos do primeiro extrato contido no Relatório 

Final: 

 

 

Centro Europeu de Previsões Meteorológicas em 

Médio Prazo  

Plano de Dez Anos (1984 – 1995) 

Parece bastante plausível, com base na 

experiência geral, que em qualquer problema matemático 

é mais fácil achar soluções para os períodos mais curtos, 
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nos quais o parâmetro de extrapolação é 

comparativamente pequeno. O próximo problema mais 

difícil de resolver é o de determinar as condições 

assinóticas – isto é, as condições que existem em 

períodos pelos os quais o parâmetro de extrapolação é 

muito grande, ou seja, aproxima-se do infinito. Por fim, o 

problema mais difícil de todos é o problema do prazo 

intermediário, para o qual o parâmetro de extrapolação 

não é nem muito pequeno nem muito grande. Neste caso, 

não se pode desprezar dos dois extremos. Com base 

nestas considerações, segue-se que há uma abordagem 

perfeitamente lógica a qualquer tratamento computacional 

do problema da previsão de tempo. A abordagem é tentar 

primeiro previsões a curto prazo, a seguir previsões das 

propriedades da circulação que podem perpetuar-se em 

períodos em períodos arbitrariamente longos de tempo 

(mantendo-se os outros fatores constantes), e só então 

tentar fazer previsões para períodos de prazo médio, que 

são muito longos para serem tratados pela simples teoria 

hidrodinâmica e muito curto para serem tratados pelos 

princípios gerais da teoria de equilíbrio. 

John Von Neumann, outubro de 1955.” 

 

“PREFÁCIO 

Houve avanços consideráveis na previsão de curto 

a médio prazo nos últimos dez anos, e foi possível 

estender o prazo útil das previsões por vários dias. Uma 

condição necessária para esse desenvolvimento foi a 

melhoria, desenvolvimento sem paralelos da tecnologia 

de computação; entretanto, sem a criatividade, 

competência e determinação dos cientistas em 

Meteorologia, não se alcançariam os resultados úteis. Sou 

grato pelo fato de o Centro ter tido a oportunidade de 

desempenhar um papel dominante nesta evolução.  
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O seguinte documento apresenta os contornos da 

direção do trabalho do CEPMMP para os próximos dez 

anos, 1985-1994. O plano foi preparado à luz das 

expectativas originais, desde o estabelecimento e trabalho 

do Centro, às experiências dos primeiros dez anos e 

desenvolvimentos recentes. Sou muito grato ao Prof° B.R. 

Doos, Prof° K. Hasselmann, Dr° D. Jonhson e Prof° A . 

Wiin-Nielsen, que auxiliaram o Centro na preparação 

deste plano. Suas profundas experiências, julgamentos 

científicos e atitudes construtivas são muito apreciadas.87 

 

O plano foi preparado para apresentação à vigésima 

sessão do Conselho do CEPMMP, 20-22 de novembro de 

1984”. 

“Lonnart Bengtsson 

Diretor  

Agosto de 1984 

 

(...) Como resumido na seção 5.1 abaixo, contemplam-se 

duas estratégias paralelas para melhorar as previsões de 

médio prazo e para estender o prazo das previsões: 

I- Continuação do desenvolvimento de modelos de 

previsão sucessivamente mais precisos e sistemas de 

assimilação de dados baseados em métodos 

determinísticos, o objetivo principal sendo o de melhorar a 

precisão das previsões de médio prazo. 

II- Desenvolvimento de métodos de previsão de prazo 

estendido com base em técnicas estocásticas-dinâmicas 

ou similares, com o objetivo de fornece informações de 

previsão útil em prazos de até 3 a 4 semanas.88 

 (...) 3.4 Instalações de treinamento 
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Previu-se que o CEPMMP forneceria facilidades centrais 

de treinamento para cientistas pós-graduados em 

previsão numérica de tempo e disciplinas correlatas. 

Considerou-se que seminários avançados ou cursos de 

treinamento em Meteorologia Dinâmica aplicada para 

participantes pós-graduados seriam melhor organizados 

com base na cooperação internacional.89 

(...) 5.2 – O programa de pesquisa 

5.2.1 – Introdução 

São contempladas duas estratégias paralelas neste 

programa: a primeira visa aumentar o prazo das previsões 

determinísticas e a segunda desenvolver métodos de 

previsão de prazo estendido com o objetivo de gerar 

previsões úteis para prazos de até 3 ou 4 semanas. Para 

o prazo de 2 a 4 semanas, o sucesso das previsões 

dependerá de nossa habilidade para desenvolver técnicas 

adequadas de extração de informações úteis. O programa 

de pesquisa e desenvolvimento incluirá: 

A- O desenvolvimento de uma metodologia para 

produzir tais previsões; 

B- Desenvolvimento de uma metodologia de extração e 

apresentação de produtos úteis para o intervalo 

determinístico até 2 semanas, e para o intervalo estendido 

(2 a 4 semanas)”.90 

 

 

Além de mostrar as técnicas e metodologias utilizadas pelo CEPMMP, o 

Relatório Final descreve o Centro como uma organização internacional fundada 

por uma convenção firmada em outubro de 1973, composta por 18 Estados 

membros da Europa Ocidental. O CEPMMP na época operava um poderoso 

centro de previsão numérica do tempo, localizado em Shinfield Park, Reading, 

Inglaterra. Seus principais objetivos eram o desenvolvimento de métodos 
                                                      
89 Ministério da Ciência e Tecnologia, Comissão Nacional de Meteorologia. Grupo de Trabalho 
de Criação do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos e do Centro de Aplicação de 
Satélites Ambientais: Relatório Final, [1988]. 61. 
90 Ibid., 70. 
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numéricos para previsões meteorológicas em médio prazo com até 10 dias de 

antecedência, a preparação regular de previsões meteorológicas de médio 

prazo para distribuição aos Estados membros, a pesquisa científica e técnica 

orientada para a melhoria dessas previsões e a coleta e o armazenamento de 

dados meteorológicos apropriados. 

O CEPMMP preparava diariamente previsões numéricas de médio prazo 

em uma escala global com prazos de até 10 dias, com um modelo atmosférico 

global com resolução correspondente a aproximadamente 120 km. O modelo 

era rodado em um computador muito poderoso para a época, o CRAY X-

MP/48, o que possibilitava o uso, em tempo de computação aceitável de 

esquemas de parametrização sofisticados, de uma descrição detalhada da 

orografia e alta resolução. O CEPMMP produzia previsões de todos os 

parâmetros meteorológicos convencionais até 10 dias de prazo, e para 12 

superfícies isobáricas. Além disso, ele produzia centenas de parâmetros 

derivados, tais como ventos de superfície, precipitação, profundidade de neve, 

etc. Todos estes produtos estavam disponíveis para os membros do CEPMMP 

em tempo real. De acordo com o Relatório Final, os produtos do CEPMMP 

eram os melhores do mundo e tinham sido comparados sistematicamente com 

o de outros centros ao longo dos anos de existência do CEPMMP.91 

Já o Centro Meteorológico Nacional (CMN) dos EUA, através de seu 

antecessor, a Unidade Conjunta de Previsão Numérica (conjunta com os 

serviços da Força Aérea e da Marinha norte-americanas, que posteriormente 

estabeleceram seus próprios órgãos de previsão numérica), foi o primeiro 

centro operacional a fazer previsão numérica de tempo no mundo, em seguida 

à demonstração, associada ao projeto dos primeiros computadores no Instituto 

de Estudos Avançados da Universidade de Princeton – um esforço de pesquisa 

que gerou o Laboratório de Dinâmica de Fluídos Geofísicos de Princeton.92 

A opção adotada pelo CMN dos EUA foi a de incluir o centro de previsão 

numérica dentro da estrutura do serviço meteorológico nacional, em uma 

                                                      
91 Ministério da Ciência e Tecnologia, Comissão Nacional de Meteorologia. Grupo de Trabalho 
de Criação do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos e do Centro de Aplicação de 
Satélites Ambientais: Relatório Final, [1988]. 42. 
92 Ibid., 96. 
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estrutura já existente na forma de um centro de análises e previsões utilizando 

métodos subjetivos.93 

Em relação a outros países o Relatório Final mostra as atividades 

realizadas naquele período. A Argentina decidiu no início de 1988, criar um 

Centro de pesquisas sobre Dinâmica do Mar e da Atmosfera, com os objetivos 

principais de desenvolver modelos matemáticos para previsão de tempo em 

várias escalas temporais de 0 a 48 horas, vários dias, e o estudo de problemas 

climáticos. 

A Austrália era o único país do hemisfério sul a fazer previsões 

numéricas. A estratégia seguida pelos australianos foi similar à do Brasil, no 

sentido que estas atividades foram implantadas inicialmente no âmbito do 

CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization), órgão 

equivalente ao Ministério da Ciência e Tecnologia do Brasil. 

A China tinha desenvolvido suas atividades relacionadas com previsão 

de tempo em todas as escalas de tempo. Seus planos incluíam a instalação de 

um computador o mais veloz possível, o qual estava sendo limitado apenas 

pela disposição dos países fabricantes em fornecê-lo. 

A Índia havia decidido estabelecer um centro de previsão numérica e 

negociava a compra de um computador ETA-10. 

O Japão havia desenvolvido competências significativas na area de 

previsão numérica, com modelos hemisféricos e modelos de area limitada para 

cobrir com grande precisão o seu território e area de maior interesse no 

Pacífico. 

A grande maioria dos países europeus eram membros da CEPMMP, do 

qual recebiam produtos, além disso, muitos tinham sua própria capacidade de 

previsão numérica, com os esforços mais orientados à previsão em area 

limitada e de maior precisão em curto prazo, e a pesquisa e desenvolvimento 

das técnicas de previsão em longo prazo. Especialmente o Reino Unido, 

França e Alemanha dispunham de sistemas de computação de grande porte. A 

Alemanha havia adquirido na época um sistema ETA-10. 

A União Soviética, embora tivesse competência estabelecida na area de 

previsão numérica, estava limitada pela não disponibilidade de computadores 

                                                      
93 Ministério da Ciência e Tecnologia, Comissão Nacional de Meteorologia. Grupo de Trabalho 
de Criação do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos e do Centro de Aplicação de 
Satélites Ambientais: Relatório Final, [1988]. 96. 
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de computadores suficientemente velozes. A URSS utilizava os produtos 

disponíveis do CEPMMMP.94 

O exemplo do Centro Europeu de Previsão de Tempo de Médio Prazo 

(CEPMMP) e do antigo CMN foram os norteadores da proposta de criação do 

CPTEC. 

 

 

3.16 O Centro de Ciências Atmosféricas para a Améri ca Latina e as 

Antilhas 

 

 

Em 1985 foi realizado um estudo da viabilidade da implantação de 

Centro de Ciências Atmosféricas para a América Latina e as Antilhas 

(CCAALA). 

O estudo do CCAALA considerou a viabilidade de criação de um centro 

regional, sob a forma de um consórcio de países da América Latina e das 

Antilhas. O segmento do estudo do CCAALA, no interior da Organização 

Meteorológica Mundial foi objeto de apreciação na reunião intergovernamental 

das Associações Regionais IV (América do Norte e América Central) em 

novembro de 1985 e da Associação Regional III (América do Sul) em março de 

1986. Em rápido resumo, os governos solicitaram à OMM que promovesse 

estudos dos elementos de custo e de benefício associados, e consideraram 

que o assunto deveria ser retomado no futuro.95 

De acordo com o Relatório Final havia alguns aspectos do CPTEC que 

coincidiam com as propostas ventiladas no estudo do CCAALA, especialmente 

no que se referia à aplicação ao setor operacional das técnicas de previsão de 

tempo em todos os prazos e uso de previsão numérica de tempo. Por constituir 

um subsídio técnico, o Relatório Final contém um extrato do relatório do estudo 

do CCAALA, que consta de duas partes principais, cronologicamente distintas. 

A primeira intitulada “Notas para a visita” constituída da base técnica para as 

apresentações e exposições em cada país durante as visitas e a segunda 

parte, intitulada “Relatório de Consenso” constam as reações das pessoas 

                                                      
94 Ministério da Ciência e Tecnologia, Comissão Nacional de Meteorologia. Grupo de Trabalho 
de Criação do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos e do Centro de Aplicação de 
Satélites Ambientais: Relatório Final, [1988]. 149. 
95 Ibid., 150. 
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visitadas e algumas conclusões preliminares, também contém o programa de 

visitas e os nomes das pessoas e instituições entrevistadas.96 

 

 

3.17 As exigências para implantação do CPTEC 

 

 

O projeto de funcionamento do CPTEC exigia a aquisição de um 

supercomputador, a formação e treinamento de equipes especializadas e de 

uma infraestrutura própria, como mostrou o Relatório Final e também o 

Relatório de atividades do biênio 1988/1989. 97 O Relatório das atividades do 

INPE do biênio 1985/198698, previa que o CPTEC poderia reunir os recursos 

disponíveis em órgãos setoriais de meteorologia no país com a finalidade de 

produzir previsões de tempo de quatro a cinco dias de antecedência. Esse 

mesmo Relatório mostrou que para a implantação definitiva prevista para 1991, 

o INPE daria andamento às obras necessárias em Cachoeira Paulista – SP, 

uma vez que o local escolhido foi este e o Centro havia sido instalado nesse 

campus do INPE, no ano de 1988. Contudo, as instalações do CPTEC não 

estavam totalmente concluídas em 1991. 

 

 

3.18 Atividades de pesquisa e Monitoramento Climáti co 

 

 

No período compreendido entre 1988 e 1991, o CPTEC, mesmo sem 

estar completamente instalado, realizou várias atividades, constituídas 

principalmente de pesquisas e de monitoramento climático, suas previsões de 

tempo foram divulgadas mensalmente através da publicação denominada 

                                                      
96 Ministério da Ciência e Tecnologia, Comissão Nacional de Meteorologia. Grupo de Trabalho 
de Criação do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos e do Centro de Aplicação de 
Satélites Ambientais: Relatório Final, [1988]. 150-151. 
97 Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE). Relatório de Atividades – 1988/1989. José dos 
Campos: Gráfica do INPE, 1989. 9. 
98 Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE). Relatório de Atividades – 1984/1985. José dos 
Campos: Gráfica do INPE, 1985. 44. 
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Climanálise, com tiragem de 1.200 exemplares dirigida a indivíduos e 

instituições no Brasil e no exterior.99 

Durante o ano de 1990, as atividades do CPTEC se voltaram mais para 

a reestruturação do Centro. Neste ano foi concluído o processo de compra do 

supercomputador SX-3/12 junto à empresa japonesa NEC Corporation. Foi 

firmado um contrato de cooperação técnico-científica com o Centro Europeu de 

Previsão de Tempo de Médio Prazo (European Center for Medium Range 

Weather Forecasts – ECMWF). Esse contrato resultou no término de um 

software (Micro-Magics versão 2.0), utilizado em cartas meteorológicas.100  

O Centro Espacial de Cachoeira Paulista, em 1992 era composto, além 

do CPETC, pela Divisão de Geração de Imagens (DGI), o Setor de Satélites 

Ambientais (SAM) e o Laboratório Associado de Combustão e Propulsão 

(LCP).101 Ainda nos dias atuais prevalece essas divisões nesse campus do 

INPE de Cachoeira Paulista. 

O Projeto ABRACOS (Anglo-Brazilian Amazonian Climate Observation 

Study) foi uma cooperação técnico-científico entre o Instituto de Hidrologia do 

NERC (Inglaterra) e o INPE com participações de universidades federais e 

institutos de pesquisas em agricultura. O objetivo era buscar a compreensão de 

como a vegetação da floresta amazônica pode alterar o balanço de energia nas 

escalas regional e global. No período de 1992/1993 o CPTEC manteve o 

gerenciamento desse Projeto.102 

As atividades continuaram, houve a execução de um projeto piloto com 

uma série de cooperativas agrícolas do Sul do país, informações com até 5 

dias de antecedência foram repassadas regularmente às cooperativas bem 

como outras informações meteorológicas.103 

Em 1993, o CPTEC, coordenou projetos interinstitucionais como o 

Projeto METEOSUL, uma cooperação entre o Ministério da Ciência e 

Tecnologia e os Governos dos Estados da Região Sul para a implantação de 

Centros Integrados de Meteorologia e Recursos Hídricos nestes Estados.104 O 

Centro participou das atividades de implantação dos núcleos de meteorologia 

                                                      
99 Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE). Relatório de Atividades – 1990/1991. José dos 
Campos: Gráfica do INPE, 1991. 27. 
100 Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE). Relatório de Atividades – 1990/1991, 1991. 27. 
101 Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE). Relatório de Atividades – 1992/1993. José dos 
Campos: Gráfica do INPE, 1993. 39. 
102 Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE). Relatório de Atividades – 1992/1993, 1993. 39. 
103 Ibid. 
104 Ibid., 36. 
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no contexto do Projeto Nordeste, que orientou as atividades de monitoramento 

do tempo e do clima da FUNCEME, iniciativa do Ministério da Ciência e 

Tecnologia através do INPE.105 

Neste mesmo ano, O CPTEC passou a coordenar as atividades de 

pesquisa em clima e tempo,106 e sua inauguração oficial ocorreu em 1994, no 

dia 1° de novembro, pelo Ministro da Ciência e Tecn ologia José Israel Vargas. 

As instalações principais do prédio construído para receber o supercomputador 

NEC-SX3/12R  foram concluídas no segundo semestre daquele ano.107  

A conclusão do Centro ocorreu em função da alocação de recursos 

oriundos do Programa Nacional de Desestatização, destinados ao INPE pelo 

Ministério da Ciência e Tecnologia. A operacionalização financeira desses 

recursos ficou a cargo da FINEP e do Banco do Brasil.108 

A equipe de meteorologistas do INPE de São José dos Campos, em 

outubro de 1994, transferiu suas atividades para Cachoeira Paulista. O grupo 

tinha o objetivo de utilizar a capacidade do supercomputador para produzir 

previsões de tempo confiáveis com até cinco dias de antecedência e previsões 

de clima com vários meses de antecedência para algumas regiões do país, e a 

obtenção de melhorias do modelo meteorológico para o hemisfério sul.109 

 

 

3.19 A estrutura física 

 

 

A implantação do prédio do CPTEC na sede do INPE em Cachoeira 

Paulista seguiu a cronologia apresentada no Quadro 2. A infraestrutura e as 

condições de trabalho no Centro Espacial de Cachoeira Paulista foi melhorada 

no decorrer de 1994. Um canal de 2mb por segundo foi concedido pela 

Embratel ligando o CPTEC ao Brasil e ao exterior. Um link de 64 kb por 

segundo integrou as instalações do LPC a DIG e ao SAM, agilizando a 

circulação de informações desses setores, também foi construído um Hotel de 

                                                      
105 Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE). Relatório de Atividades – 1992/1993, 1993. 36-37. 
106 Ibid., 36. 
107 Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE). Relatório de Atividades – 1994. José dos Campos: 
Gráfica do INPE, 1994. 15. 
108 Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE). Relatório de Atividades – 1994, 1994. 15. 
109 Ibid. 
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Trânsito com 16 apartamentos que acomodam duas pessoas contribuindo para 

o intercâmbio de pesquisadores brasileiros e estrangeiros.110 

 
Figura 3: Placa de inauguração do prédio do CPTEC obtida no centro de Cachoeira 

Paulista-SP. 
Fonte: foto tirada pelo autor em 7/5/2010. 

Quadro 2 – Cronologia da implantação do prédio do C PTEC – Cachoeira 
Paulista 

Dia Mês Ano Ação 
31 Agosto 1991 Publicação do Edital de obras civis do prédio do CPTEC na cidade de 

Cachoeira Paulista. 
10  Outubro 1991 Publicação do resultado da concorrência das obras civis da primeira fase do 

prédio do CPTEC, declarando vencedora a empresa Sociedade de 
Terraplanagem Terramoto Ltda. 

18 Dezembro 1991 Assinatura do contrato das obras civis da primeira fase  do prédio do 
CPTEC com a empresa Sociedade de Terraplanagem Terramoto Ltda. 

26 Dezembro 1991 Início das obras de construção do prédio do CPTEC. 
27 Março 1992 Publicação do Edital de obras de ar condicionado da primeira fase do prédio 

do CPTEC. 
15 Junho 1992 Entrega das propostas das obras de ar condicionado da primeira fase do 

prédio do CPTEC. 
17 Junho 1992 Publicação do Edital de obras eletroeletrônicas da primeira fase do prédio 

do CPTEC. 
20 Outubro 1992 Publicação do resultado da concorrência das Obras Eletroeletrônicas da 

primeira fase do prédio do CPTEC, declarando vencedora a empresa 
Operação Engenharia e Construções Ltda. 

08 Dezembro 1992 Publicação do resultado da concorrência das obras de ar condicionado da 
primeira fase do prédio do CPTEC, declarando vencedora a empresa 
Climatec Engenharia e Indústria Ltda. 

29 Julho 1993 Assinatura do contrato das obras  eletroeletrônicas  da primeira fase do 
prédio do CPTEC com a empresa Operação Engenharia e Construções 
Ltda. 

08 Setembro 1993 Assinatura do contrato das obras de ar condicionado da primeira fase do 
prédio do CPTEC com a empresa Climatec Engenharia e Indústria Ltda. 

30 Maio 1994 Entrega das propostas de fornecimento dos móveis para a primeira fase do 
prédio do CPTEC. 

17 Junho 1994 Publicação do resultado da concorrência de aquisição dos móveis para a 
primeira fase do prédio do CPTEC. 

01 Novembro 1994 Inauguração do prédio do CPTEC. 
Figura 4: Quadro com a cronologia da implantação do prédio do CPTEC – Cachoeira 

Paulista 
Fonte: Documentos Internos do CPTEC/INPE disponibilizados pelo Ex-Pesquisador 
do Centro, e atualmente Membro da FUNCATE (Fundação de Ciência, Aplicações e 

Tecnologia Espacial) Arry Carlos Buss Filho em 20/5/2010. 

                                                      
110 Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE). Relatório de Atividades – 1994, 1994. 16. 
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A figura abaixo mostra as instalações atuais do campos de Cachoeira 

Paulista: 

 
Figura 5:Foto aérea das instalações do CPTEC/INPE em Cachoeira Paulista – SP 

Fonte: CPTEC/INPE, 2010. 
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 CAPÍTULO IV  

 

 

4. CPTEC – OS PRIMEIROS ANOS DE FUNCIONAMENTO  

 

 

O CPETC, a partir de 1994, passou a funcionar em termos de 

operacionalidade e pesquisa, nos mesmos moldes dos centros mundiais 

similares, tais como o CNM, CEPMMP e a Agência Meteorológica do Japão 

(Japan Meteorological Ageny – JMA), para tal, o Centro passou a contar com 

um supercomputador vetorial NEC-SX3/12R que estava configurado com 3.25 

GFLOPS de pico, com um processador e dois conjuntos pipes, com 512 mb de 

memória, 1 gb de memória expandida, 70 gb de disco e 270 gb de cartucho 

magnético robotizado.111 

O sistema computacional incluía dois computadores DEC 300/500 – 

ALPHA e um servidor HP 800/630. Em relação a armazenagem de dados, o 

Centro possuía um computador DEC 3000/500 com 128 mb de memória, 50 

Gb de disco, 93 Gb de disco ótico regravável, unidades de fita magnética e 

unidades de fita DAT. O Centro ainda contava com cinco redes de estações de 

trabalho com servidores DEC 3000/400, uma estação de trabalho HP 9000/17 

para gerenciamento da rede, 36 estações de trabalho HP 9000/755, impressora 

a laser, plotadoras, geradores de slides, gravadores de CD-ROM, mesas 

digitalizadoras, gravadores de disco com interface para estação de trabalho e 

20 microcomputadores.112 

A configuração acima descrita difere da inicial, quando no final de 1989, 

a empresa japonesa NEC Corporation foi declarada vencedora da concorrência 

para a venda do supercomputador, e forneceu um supercomputador SX-3/12, 

computadores VAX 6000 e estações de trabalho Decstation e Silicon Graphics, 

por aproximadamente US$ 21 milhões, financiados pelos bancos japoneses 

Eximbank (85%) e Marubeni (15%).113 

O supercomputador era capaz de realizar de 200 a 300 milhões de 

operações matemáticas por segundo, que permitia a simulação do 
                                                      
111  Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). A Meteorologia no INPE, 8-9. 
112 Ibid., 9. 
113 Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE). Relatório de Atividades – 1988/1989. José dos 
Campos: Gráfica do INPE, 1989. 11. 
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comportamento da atmosfera em todo o planeta e poderia gerar previsões de 

tempo de vários dias.114 

 

 

4.1. O software 

 

 

O INPE realizou um acordo com o CEPMMP em 1988, e a partir disso, 

utilizou uma adaptação do software Magics, para geração de cartas 

meteorológicas. Por esse acordo, o INPE transferiu para microcomputador 

comum o sistema de visualização de dados meteorológicos usados pelo 

ECMWF, desenvolvendo uma interface de fácil entendimento do usuário115. É 

relevante esclarecer que o sistema operacional, bem como o hardware do 

supercomputador são completamente diferente dos de microcomputador 

comum.  

A nova versão foi denominada Micro-Magics e foi testada pelo CPTEC, 

seguindo padrões gráficos meteorológicos adotados internacionalmente. O 

emprego desse software permitiu o treinamento de especialistas para a 

operação do modelo integral quando o supercomputador fosse instalado em 

Cachoeira Paulista. A primeira versão do software foi aceita pelo ECMWF e 

utilizada em vários países membros da Comunidade Européia. 116 

 

 

4.2. Treinamento e atividades docentes 

 

 

De acordo com o relatório bienal 1988/1989 do INPE, a aquisição do 

supercomputador faria com que o CPTEC atingisse um estágio de 

desenvolvimento alcançado pelos melhores centros de previsão numéricas 

existentes. O fato colocaria o país em condições semelhantes às do Japão, dos 

Estados Unidos e da Europa neste setor, fazendo com que o Brasil assumisse 

as responsabilidades provenientes de acordos internacionais em relação ao 

                                                      
114 Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE). Relatório de Atividades – 1988/1989, 1989. 9. 
115 Ibid., 11. 
116 Ibid. 
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fornecimento de previsão de tempo para diversos fins, não só para o território 

nacional e América do Sul, como também para boa parte do continente 

africano, Europa Ocidental, metade da América do Norte e Pacífico Oriental.117 

No decorrer de 1988, enquanto as obras do Centro de Cachoeira 

Paulista seguiam seu curso, os técnicos do CPETC estavam cumprindo um 

programa de especialização no ECMWF, no NMC dos EUA e do Japão. O 

treinamento de pessoal no exterior foi feito através de bolsas de estudo para 

especialistas da area de meteorologia, no interior do Programa de Formação 

de Recursos Humanos para Area Estratégica, do Ministério da Ciência e 

Tecnologia em vigor desde 1988.118  

Em 1991, pesquisadores do CPTEC estiveram envolvidos em atividades 

docentes no programa de Pós-Graduação do INPE, até este momento, duas 

teses de doutorado foram defendidas, uma no Brasil e outra no exterior. A 

tabela a seguir mostra a formação de mestres e doutores formados pelo INPE 

no período de 1987 a 1991.119 

Tabela I – Mestres e Doutores formados pelo INPE – 1991. 

Cursos 

 

1987 

M  D 

1988 

M  D 

1989 

M  D 

1990 

M  D 

1991 

M  D 

Ciência Espacial (*) 

Astronomia 

Geofísica Espacial 

Combustão e Propulsão 

Mecânica Espacial E Controle 

Meteorologia 

Sensoriamento Remoto 

Computação Aplicada 

Análise de Sistemas e Aplicações 

Eletrônica e Telecomunicações 

7 

- 

- 

- 

- 

3 

9 

4 

5 

1 

1 

- 

- 

- 

- 

3 

- 

- 

- 

- 

- 

4 

3 

- 

3 

5 

7 

7 

1 

3 

- 

- 

1 

- 

3 

1 

- 

- 

- 

1 

- 

4 

1 

1 

6 

3 

17 

4 

4 
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Total 29 4 33 6 41 7 29 6 27 3 

Figura 6: Tabela do Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE) 
Fonte: Relatório de Atividades – 1990/1991, 1991. 51 

Ao total foram formados 27 mestres e cinco doutores no Curso de 

Meteorologia. Comparando com os outros cursos, a Meteorologia formou 

                                                      
117 Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE). Relatório de Atividades – 1988/1989, 1989, 11. 
118 Ibid. 
119 Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE). Relatório de Atividades – 1990/1991. José dos 
Campos: Gráfica do INPE, 1991. 28. 
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menos mestres que o Curso de Sensoriamento Remoto, que formou 49, e 

menos doutores que o Curso de Astronomia que formou oito. 

Quanto às publicações em revistas internacionais o gráfico a seguir 

mostra: 

 

 

Figura 7: Gráfico com publicações em revistas internacionais 
Fonte: Relatório de Atividades – 1990/1991, 1991. 51. 

As publicações em meteorologia foram constantes de 1987 a 1991, 

embora tenha tido maior ou menor frequência. As demais areas também 

mantiveram publicações nesse período, exceto a area de Engenharia Técnica 

Espacial que não teve publicações nos anos de 1988 e 1989. 

 

 

4.3. A implantação do supercomputador  
 

 

Uma gama de ações ocorreram no período compreendido entre 1988 e 

1994 para implantação do sistema computacional do CPTEC, o Quadro 3 

mostra a cronologia dessas ações: 
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Quadro 3 – Cronologia da Implantação do Sistema Com putacional do CPTEC 
Dia Mês Ano Ação 
26 Fevereiro 1988 Assinatura do contrato de cooperação técnico-científico do 

CPTEC/INPE com o CEPMMP.   
30 Janeiro 1989 Assinatura do primeiro aditivo ao contrato. 
01 Março 1989 Pedro Leite da Silva da USP assume a chefia do CPTEC. 

Preparação da licitação para aquisição do supercomputador. 
03 Agosto 1989 Concedida a autorização da SCT (Secretaria de Ciência e 

Tecnologia) para publicação do Edital da concorrência do Sistema 
de Computação do CPTEC. 

09 Agosto 1989 Publicação do Edital Internacional da Concorrência do Sistema de 
Computação do CPTEC.  

30 Setembro 1989 Entrega das propostas. 
12 Dezembro 1989 Publicação do resultado da Concorrência Internacional, sendo 

declarada vencedora a empresa NEC Corporation do Japão. 
12 Março 1990 Assinatura do contrato de compra do Sistema de Computação junto 

a NEC Corporation. 
20 a 29 Agosto 1990 Reunião de revisão do projeto do Sistema de Computação (Design 

Review Meeting). 
25 Outubro 1990 Assinatura do segundo contrato de cooperação técnico-científico 

com o CEPMMP. 
01 Novembro 1990 Eugênio José Ferreira Neiva assume a chefia do CPTEC. 
12 a 14 Dezembro 1990 Primeira reunião de acompanhamento do projeto do Sistema de 

Computação. 
16 Abril 1991 Assinatura do Terceiro Aditivo ao contrato de cooperação técnico-

científico com o CEPMMP. 
16 a 19 Abril 1991 Segunda reunião de acompanhamento do projeto do Sistema de 

Computação Segunda reunião de acompanhamento do projeto do 
Sistema de Computação. 

23 Maio 1991 Assinatura do End-Use Statement e do End-Use Certification pelo 
governo brasileiro. 

07 Julho 1991 O Servidor Paulo Antonio de Oliveira assume as atividades 
administrativas do CPTEC. 

14 Novembro 1991 O engenheiro Arry Carlos Buss Filho assume a chefia do projeto de 
Implantação  do CPTEC. 

28 Fevereiro 1992 Assinatura do Quarto Aditivo ao contrato de cooperação técnico-
científico com o CEPMMP. 

30 Junho 1992 Aprovação, pelo Senado Federal, do pedido de financiamento do 
Governo Japonês, para a compra do Sistema de Computação do 
CPTEC. 

30 Dezembro 1992 Assinatura do financiamento do sistema de computação do CPTEC, 
pela Procuradoria Geral da Republica. 

4 a 15 Junho 1993 Segunda reunião preliminar para a revisão final do projeto do 
Sistema de Computação. 

23 a 27 Agosto 1993 Visita ao NMC e CEPMMP para análise da configuração do Sistema 
de Computação do CPTEC. 

21 a 29 Setembro 1993 Reunião de revisão final do projeto do Sistema de Computação. 
Figura 8: Quadro com a cronologia da Implantação do Sistema Computacional do 

CPTEC 
Fonte: Documentos internos do CPTEC/INPE disponibilizados pelo ex- pesquisador 
do centro, e atualmente membro da FUNCATE (Fundação de Ciência, Aplicações e 

Tecnologia Espacial) de São José dos Campos Arry Carlos Buss Filho em 20/5/2010 

Outras ações ocorreram no o decorrer de 1993, foram elas: assinatura 

do quinto aditivo ao contrato de cooperação com CEPMMP, assinatura da 

revisão do End-Use Statament e do End-Use Certification pelo governo 

brasileiro, Aprovação da licença de exportação pelo MITI (24/12/93 - data 

também do início do contrato efetivo com a NEC Corporation) e publicação do 

Edital para contratação da empresa de auditoria do sistema de computação. 
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Em 1994, foi a adaptado o software do modelo e análise objetiva para o 

NEC SX-3, no COLA (Center For Ocean-Land-Atmosphere Studies) em 

Maryland-EUA, também ocorreu a realização do teste de aceitação do 

supercomputador na fábrica NEC no Japão e o embarque do artefato para o 

Brasil. No dia 9 de maio de 1994, o supercomputador chegou em São José dos 

Campos em um avião da Varig. Foi transportado para Cachoeira Paulista em 

caminhões climatizados da Companhia Metropolitan. 

Após o desembaraço alfandegário do supercomputador na cidade de 

Cachoeira Paulista, começaram os testes do sistema computacional e no dia 

19 de outubro foi efetuada a assinatura da aceitação final do sistema de 

computação. Logo em seguida teve início a primeira fase operacional do 

CPTEC. No decorrer de 1991 a chefia do CPTEC foi transferida para o 

pesquisador Carlos Nobre. As obras do prédio na sede em Cachoeira Paulista 

prosseguiram e nesse ínterim ocorreu a formação de um grupo de implantação 

do software do supercomputador sob a liderança do pesquisador José Paulo 

Bonatti.120  

 

 

4.4. O início das atividades operacionais 

 

 

O CPTEC iniciou de fato suas atividades operacionais em 1995, quando 

implementou e passou a operar modelos de previsão de curto, médio e longo 

prazos. O Centro também arquivou, processou e disseminou informações e 

previsões meteorológicas para órgãos do Sistema Nacional de Meteorologia. A 

partir daquele ano todos os produtos numéricos de previsão de tempo 

passaram a estar rotineiramente disponíveis em area pública do sistema 

computacional. Esses dados podiam ser acessados via Internet e via rede 

pública da Embratel (Serviço Renpac). Todos os Estados que possuíam 

agências de meteorologia acessavam eletronicamente tais dados.121 

                                                      
120 Documentos internos do CPTEC/INPE disponibilizados pelo ex- pesquisador do Centro, e 
atualmente membro da FUNCATE (Fundação de Ciência, Aplicações e Tecnologia Espacial) 
de São José dos Campos Arry Carlos Buss Filho em 20/5/2010. 
121 INPE Instituto de Pesquisas Espaciais. Relatório de Atividades 1995. São José dos 
Campos: Gráfica do INPE, 1995. 16. 
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Em 1995, o CPTEC operava modelos de previsão numérica de tempo, 

com o auxílio do supercomputador NEC/NX3/12R, fornecendo previsões de 

tempo confiáveis com até 6 dias de antecedência. As previsões climáticas eram 

obtidas com até três meses de antecedência, para várias regiões brasileiras. 

De acordo com O Relatório de Atividades de 1995, os benefícios econômicos 

esperados para o país decorrente desses serviços iriam superar a cifra de 

alguns bilhões de dólares ao ano.122 

Os serviços de meteorologia dos Ministérios da Marinha, da Aeronáutica 

e da Agricultura tiveram acesso às previsões, em particular o INMET em 

Brasília que recebia as previsões automaticamente em computador, através de 

linha de comunicação de alta velocidade.123 

De forma experimental foram disseminadas regularmente informações a 

usuários do setor privado e a veículos de comunicação, como o jornal Folha de 

São Paulo, a Agência do Estado, a Rede Bandeirantes de Televisão (somente 

previsões para São Paulo) e ainda cerca de 100 cooperativas agrícolas 

distribuídas pelo Sul, Sudeste, Centro-Oeste e sul do Nordeste. Também foram 

fornecidas previsões a prefeituras de cidades do Vale do Paraíba e Litoral 

Norte de São Paulo, e ao público em geral por telefone.124 

O CPTEC desenvolveu uma série de pesquisas de interesse direto à 

melhoria da previsão de tempo e clima, devido ao seu caráter dual operação e 

pesquisa. Foram realizadas atividades nas areas de modelagem e estudos do 

clima e do tempo, adaptação, desenvolvimento e teste de novos modelos de 

previsão numérica de tempo; estudos sobre a variação inter-anual climática; 

estudos da influência da variação climática sobre os recursos hídricos da 

região amazônica e nordeste do Brasil; estudos do fluxo de dióxido de carbono 

sobre a floresta tropical chuvosa não perturbada no sudoeste da Amazônia; 

estudos sobre a variabilidade da atividade da atividade convectiva sobre o 

Brasil; aspectos observacionais da camada limite planetária em Rondônia; e 

condições ambientais associadas com linhas de instabilidade na Amazônia.125 

Area de pesquisas também apoiava iniciativas do Ministério da Ciência e 

Tecnologia no estabelecimento de núcleos estaduais para monitoramento do 

tempo, clima e recursos hídricos, bem como a ampliação da cooperação com 

                                                      
122 INPE Instituto de Pesquisas Espaciais. Relatório de Atividades 1995, 1995. 16. 
123 Ibid., 16-17. 
124 Ibid., 17. 
125 Ibid., 16. 
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países da América do Sul, incluindo a instalação de Plataformas de Coleta de 

Dados (PCDs) que podiam transmitir informações através do Satélite de Coleta 

de Dados - SCD-1.126 

Na area de Ciências Meteorológicas, foram realizadas pesquisas 

englobando os seguintes temas: modelagem, estudos observacionais, física e 

química da atmosfera, micro e agrometeorologia, desenvolvimento tecnológico, 

capacitação e formação de recursos humanos em nível de pós-graduação. 

Além dos grupos de pesquisa em Climatologia Dinâmica, Micrometeorologia, 

Geoquímica Ambiental e Instrumentação Meteorológica, foram formados 

grupos de pesquisas em Estudo da Variabilidade do Sinal Geofísico, e Estudo 

do Tempo e Meteorologia Espacial.127  

Como resultado das pesquisas desses grupos, a produção científica em 

Ciências Meteorológicas atingiu 15 trabalhos publicados ou aceitos para a 

publicação em revistas estrangeiras especializadas, e também um número 

equivalente de artigos submetidos e/ou apresentados em congresso 

internacionais.128 

Naquele ano houve um crescente intercâmbio científico com instituições 

nacionais e estrangeiras através do desenvolvimento conjunto de projetos de 

pesquisa, ou de visitas técnicas e seminários. Pesquisadores do INPE 

participaram de vários cursos de treinamento em meteorologia no Brasil e de 

trabalhos de campo na Amazônia e nas regiões Sul e Centro-Oeste do país.129 

Na area de instrumentação meteorológica, houve transferência de 

tecnologia para a indústria nacional e foram atualizados o laboratório de 

eletrônica e o parque computacional para as atividades de pesquisa. Também 

foi atualizada a estação meteorológica do INPE de Cachoeira Paulista e 

adquirido estações meteorológicas automáticas para a rede do Vale do 

Paraíba.130 

Na area de Meteorologia por Satélite, a pesquisa e o desenvolvimento 

de metodologias permitiram a atualização efetiva dos satélites. Foram 

elaborados programas para suporte, tais como pacotes para processamento de 

imagens em estações de trabalho e microcomputadores, e programas de 

                                                      
126 INPE Instituto de Pesquisas Espaciais. Relatório de Atividades 1995, 17-18.  
127 Ibid., 18. 
128 Ibid. 
129 Ibid. 
130 Ibid. 
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setorização e armazenamento de dados de imagens. Esta area ainda tinha a 

atribuição de acompanhar novas missões de satélites e de novos sensores, 

transferência de algoritmos, metodologias e novos produtos.131 

Em 1995, foram desenvolvidas e implementadas metodologias para 

extração de informações meteorológicas derivadas de satélites ambientais, 

como: esquemas para estimativas de precipitação usando satélite 

meteorológico; esquema de estimativa de radiação solar incidente na superfície 

através de satélite; metodologia para estimativa de campo de direção e 

velocidade do vento; esquema para determinação de perfis verticais de 

temperatura e umidade, e método para cálculo de nebulosidade média e 

frequência de cobertura.132 

Ainda naquele ano de 1995, foram estudados novos projetos de 

cooperação com instituições estrangeiras para a implantação de sensores 

meteorológicos a bordo do satélite de comunicação em órbita geossíncrona e 

desenvolvidos pacotes computacionais de suporte, como o sistema SAM-PC, 

para processamento e análise de imagens de satélites, e um sistema para 

recepção, setorização, armazenamento e disseminação de imagens de 

satélites geoestacionários.133 

Em 1996, o CPTEC passou a executar as atividades da Coordenação 

Geral de Meteorologia junto com a Divisão de Ciências Meteorológicas (DCM) 

e a Divisão de Meteorologia por Satélites (DMS). Naquele ano, o Centro atuou 

na previsão e divulgação do fenômeno El Niño, alertando a sociedade para os 

impactos nas areas econômica e social.  

Pelo Programa de Monitoramento Ambiental do Eixo Rio-São Paulo 

(MARSP) teve início naquele ano a instalação de Plataformas de Coleta de 

Dados (PCDs) no Vale do Paraíba e implementado o Experimento de Grande 

Escala da Biosfera-Atmosfera na Amazônia (LBA),134 maior experimento 

científico já proposto para a Amazônia, uma iniciativa de pesquisa internacional 

liderada pelo Brasil para buscar respostas fundamentais sobre os ciclos da 

água na Amazônia e como esses ciclos são alterados devido ao uso da terra 

pelo homem. O LBA envolveu 12 países da América do Sul, América do Norte 

                                                      
131 INPE Instituto de Pesquisas Espaciais. Relatório de Atividades 1995, 1995. 19. 
132 Ibid. 
133 Ibid. 
134 Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE). Relatório de Atividades – 1996/1997. São José dos 
Campos: Gráfica do INPE, 1997. 18. 
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e Europa.135 

 

 

4.5. O novo supercomputador e os modelos de previsã o numérica de 

tempo 

 

 

Um novo supercomputador foi adquirido pelo CPTEC em 1997, o NEC 

SX-4 com oito processadores, dois Gb de memória e oitenta Gb de disco 

rígido. a velocidade do SX-4 era cinco vezes maior que a do SX-3, o que 

permitiu ao Centro o uso de modelos mais complexos.136 

Até 1997 foram operados dois modelos de previsão numérica de tempo, 

um global de baixa resolução horizontal e outro regional de alta resolução (40 

km). Esses dois modelos geraram operacionalmente as previsões de tempo 

com antecedência de um a seis dias.137 

O CPTEC também realizou em 1997, previsões climáticas dos efeitos do 

fenômeno El Niño, esse sistema de previsão climática foi útil na previsão de 

anomalias causadas pelo fenômeno. Pesquisadores do CPTEC e da DCM 

(Divisão de Ciências Meteorológicas) foram ouvidos pela Comissão Especial do 

El Niño do Senado Federal, formada em decorrência das possíveis 

consequências do fenômeno sobre a economia e a sociedade.138 

A disseminação dos produtos e das informações meteorológicas 

geradas pelo CPTEC foram operadas através de vários mecanismos, tais como 

redes de telecomunicações, órgãos nacionais de meteorologia, atendimento 

direto aos meios de comunicação e aos usuários por telefone e página na 

Internet. A home Page do CPTEC permitiu acesso fácil e rápido às informações 

do Centro, o envio de informações a centenas de cooperativas agrícolas, 

órgãos do governo e empresas estatais, entre outros. A home Page foi 

premiada em concurso nacional do Ministério da Administração e Reforma do 

Estado (MARE) em 1997.139 

O modelo Eta foi implantado pelo CPTEC em 1997 e gerou previsões 

                                                      
135 Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE). Relatório de Atividades – 1996/1997, 1997. 19. 
136 Ibid., 18. 
137 Ibid., 19. 
138 Ibid. 
139 Ibid. 
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detalhadas e confiáveis com até 60 horas de antecedência sobre o território 

brasileiro e países vizinhos. O modelo global oferece previsões meteorológicas 

médias sobre quadrículas de 40 km por 40 km. O modelo Eta apresentou uma 

resolução 25 vezes maior que o modelo global e foi único no mundo até a 

presente data.140 

 

 

4.6. CPTEC – Principais atividades até o fim do séc ulo XX 

 

 

De acordo com o Relatório Trienal 1998, 1999, 2000 do INPE, o CPTEC, 

já era nessa época, um dos mais avançados centros de estudos das Américas 

referentes ao tempo e clima. O centro também era norteado por uma filosofia 

de democratização da informação científica e, tornava disponível vários 

produtos finais voltados para as condições do tempo e do clima para uso 

público, não comercial, em seu site na Internet.141 

O Centro fornecia previsões para órgãos operacionais de meteorologia 

tanto do governo federal como dos governos estaduais. Houve por essa época 

um processo de melhoramento da estrutura operacional do CPTEC, os 

modelos regionais de curto prazo, os modelos sazonais e o modelo global 

tiveram melhorias. O tempo de validade da previsão foi ampliado e passou a ter 

uma maior confiabilidade. O desempenho das previsões numéricas do CPTEC 

sobre a região sul-americana e sobre o território brasileiro já era realizado no 

mesmo nível dos outros centros avançados dos EUA e da Europa.142 

Foram realizados estudos sobre o El Niño e La Niña, esses fenômenos 

trazem mudanças no leste e no norte da Amazônia, norte do Nordeste e no 

extremo sul do país, basicamente o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, 

contudo, a variação climática em parte do território nacional dependa de outros 

aspectos globais, como a distribuição da temperatura da superfície do mar no 

sul e no norte do Oceano Atlântico Tropical. Apesar desta dependência, as 

previsões desenvolvidas pelos modelos do CPTEC apresentaram um índice de 

                                                      
140 Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE). Relatório de Atividades – 1996/1997, 1997. 19. 
141 Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE). Relatório das Principais Atividades – 
1998/1999/2000. São José dos Campos: Gráfica do INPE, 2000. 22. 
142 Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE). Relatório das Principais Atividades – 
1998/1999/2000, 2000. 23. 
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acerto útil para essas localidades.143 

Em 2000, o INPE planejou a aquisição de um novo supercomputador, 

uma máquina de 120 GigaFlops. Também se cogitou o aprimoramento do 

conjunto de suas estações de trabalho e PCs, incluindo a rede de comunicação 

interna do CPTEC.144 Em 2002, um novo sistema de supercomputação passou 

a fazer parte do parque computacional do CPTEC, o NEC SX6-32. Instalado 

em agosto daquele ano, sua velocidade máxima de cálculo é de 256 

GigaFlops, sendo considerado um dos sistemas mais avançados do mundo. 

Comparado com o SX-4, este sistema representou um aumento de 16 vezes na 

velocidade, na memória e na capacidade de armazenamento, ou seja 5 vezes 

superior ao seu antecessor.145  

                                                      
143 Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE). Relatório das Principais Atividades – 
1998/1999/2000, 2000. 23. 
144 Ibid. 
145 Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE). Relatório das Principais Atividades – 
2001/2002/2003. São José dos Campos: Gráfica do INPE, 2003. 20. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

É desnecessário enfatizar a importância da meteorologia para a 

sociedade, como não há como negar a contribuição do INPE e do CPTEC para 

esta area do conhecimento no Brasil. Os Projetos iniciais do setor de 

meteorologia do INPE tiveram por objetivo a introdução de novas técnicas, para 

a difusão de informações meteorológicas e os esforços iniciais se voltaram 

para a busca da compreensão dos fenômenos que regem o comportamento 

dinâmico da atmosfera. 

A falta de recursos humanos foi o obstáculo inicial, o problema foi 

solucionado com o envio de técnicos para obtenção de doutorado no exterior, a 

criação do curso de Pós-Graduação e a contratação de pesquisadores 

estrangeiros. O INPE fez uso da tecnologia estrangeira adaptando-a a 

realidade brasileira, as ATPs, por exemplo, eram feitas em território nacional. 

O CPTEC nasceu com o objetivo de gerar previsões de tempo e estudos 

climáticos principalmente sobre o território nacional e, dentre as muitas 

atribuições deste Centro, está a de oferecer subsídios importantes ao 

planejamento de atividades em diversos setores da economia, o auxilio nas 

tomadas de decisão e na formulação de políticas públicas voltadas a mitigação 

de danos materiais e perdas humanas provocados por fenômenos 

meteorológicos de forte impacto, como secas e chuvas intensas. 

Com o CPTEC, o Brasil ingressou em um seleto grupo de países que 

geram sistematicamente previsões de tempo e clima com alto índice de 

confiabilidade. Antes da criação do Centro, o país fazia previsões baseadas em 

métodos subjetivos que dependiam da experiência e do conhecimento do 

previsor de tempo, e essas previsões possuíam índices de confiabilidade bem 

inferior as dos países centrais. O conhecimento do previsor é essencial para a 

previsão do tempo e do clima, no entanto, o uso de supercomputadores 

possibilitou estender o prazo das previsões realizadas, bem como o aumento 

significativo do índice de acerto. 

Ao longo de sua existência, o CPTEC introduziu no país novas técnicas 

de previsão de tempo e clima e têm funcionado como órgão propulsor das 

mesmas, com efeitos multiplicadores em instituições federais e estaduais, 

universidades, institutos de pesquisa e na iniciativa privada. E ao que tudo 
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indica, seus objetivos estão sendo alcançados, justificando toda a soma de 

investimentos aplicados, corroborando a hipótese de que o CPTEC é uma 

Instituição de referência nacional e internacional que trouxe significativas 

contribuições para a história da meteorologia e da climatologia no Brasil. 

 A institucionalização do CPTEC foi positiva, pois tem contribuído para o 

desenvolvimento de pesquisas e operacionalização no âmbito das Ciências 

Atmosféricas. Os produtos gerados pelo Centro são utilizados por vários 

setores produtivos da sociedade brasileira no sentido de orientação na tomada 

de decisões. Essa pesquisa é uma contribuição para o conhecimento do 

histórico desse Centro, que ainda é pouco conhecido do grande público, de 

fato, sabe-se que ele está relacionado com a previsão de tempo, com exceção 

talvez daqueles que utilizam seus produtos, a maioria desconhece sua história 

e tampouco saibam sobre suas pesquisas. 
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ANEXO A  

Fotos do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Clim áticos 
 
 

 

Figura 9: Foto aérea das instalações do CPTEC/INPE Cachoeira Paulista – SP 
Fonte: CPTEC/INPE, 2010 

 

 

Figura 10: Foto aérea das Instalações do CPTEC/INPE em Cachoeira Paulista – SP 
Fonte: CPTC/INPE, 2010 
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Figura 11: Foto aérea das Instalações do CPTEC/INPE em Cachoeira Paulista – SP 
Fonte: CPTEC/INPE, 2010 

 

 

 
Figura 12: Placa comemorativa dos 15 anos de funcionamento do CPTEC/INPE, 

Campus de Cachoeira Paulista – SP 
Fonte: foto retirada pelo autor 
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