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Introdução

• A Previsão Meteorológica é um processo que 
combina ciência e tecnologia para prever o 
estado futuro da atmosfera (dias) em um 
determinado local ou região

• A previsão antecipa o futuro com base em dados 
observados de temperatura, pressão, ventos e 
humidade relativa e analisa as suas tendências. 

• Um exemplo comum pode ser a estimativa de 
alguma variável de interesse em alguma data 
futura especificada. 



Previsão Meteorológica

• A meteorologia afecta a quase todos, quase todos os 
dias. Exemplos:
– Excesso de chuva pode causar cheias e a escassez, a seca
– Ventos fortes podem pôr em perigo a navegação aérea, 

marítima, etc

• As previsões meteorológicas são, assim, emitidas para:
– Salvar vidas
– Reduzir os danos à propriedade
– Reduzir os danos às culturas agrícolas
– Permitir que o público em geral saiba o que esperar nos 

próximos dias e tomar decisões importantes numa base 
diária



Como se faz?
Em geral, existem dois métodos: Empírico e 
Dinâmico 

• Método Empírico: Baseia-se na ocorrência de 
análogos e é muitas vezes referido pelos 
meteorologistas como previsão analógica.  
– Útil para uma escala local se casos registados 

abundam

• Abordagem dinâmica: Baseada na integração 
temporal das equações diferenciais parciais 
que descrevem a física (dinâmica) dos 
processos atmosféricos - muitas vezes referida 
como Previsão Numérica ou Modelação 
Computacional. Método mais usado na 
actualidade
– Abordagem  útil para modelar fenómenos 

atmosféricos em grande escala.  



Modelo Meteorológico

• É um modelo matemático: as equações 
descrevem como a temperatura, pressão, 
vento e humidade variarão no tempo, sendo 
conhecidos os seus valores passados e 
presentes (observados)

• Os modelos são programados no computador 
e as equações são resolvidas (integradas) para 
cada célula do domínio para cada instante de 
tempo futuro desejado



Escalas espacio-temporais típicas de 

processos atmosféricos
GME/GFS:

x = 20 km

1.474.562* 60 grid points

Cell area = 346 km2

t = 66.67 sec.

Tges = 7 days 

COSMO-EU, e.g.:

x = 7 km

665*657 * 40 grid points

Cell area = 49 km2

t = 66 sec.

Tges = 3 days

COSMO-DE

WRF/COSMO-DE, e.g.:

x = 2.8 km

421*461 * 50 grid points

Cell area = 8 km2

t = 25 sec.

Tges = 27 hours

EU



O conceito de parametrização

• Processos atmosféricos abrangem escalas espaciais que vão do 
molecular ao planetários e temporais a partir de milissegundos a 
multi-anual

• Devido à sua resolução limitada, os modelos meteorológicos podem
resolver (representar explicitamente fenómenos com) escalas
espaciais de cerca de 10 - 50 km escalas temporais de cerca de 1-4 
min

• Processos menores do que os valores mínimos indicados têm de ser
parametrizados, i.e., representados em função de outros 
conhecidos, se eles são importantes para o modelo (Ex.: Radiação e 
microfísica de nuvens; convecção, turbulência, processos
superficiais e do subsolo)

• Há, logicamente, uma lacuna escala que separa os processos
explicitamente resolvidos e parametrizados



Processo de Previsão Numérica



Assimilação de dados observados do passado e 

presente



Estações e Navios na Rede Global de 

Observação Sinóptica de Superfície



Bóias (ancoradas ou à deriva)



ATOVS de satélites de órbita polar



Scatterometer winds



Integração Numérica nos Modelos





Efeito da Resolução na Topografia



5 Computadores mais rápidos do mundo (Nov 2018)
(Em trilhões de operações por segundo)



Pós-Processamento e Mapeamento



Exemplo: 
DINEO no HPC da MoRENet

d01htm/index.html


Desafios

 INSUFICIENTE rede de observação de variaeis meteorológicas e 
hidrológicas (Garbage in – garbage out)

 Fraca capacidade computacional nas instituições
 Assimilação de dados inexistente no INAM

Proposta de Soluções
 Assimilação de dados de Satélite e outros???

 Capacitação da MoRENet/Parque de Ciência e Tecnologia da Maluana com 
equipamento HPC e recursos humanos

 Integração de modelos meteorológicos e hidrológicos (INAM, DNGRH, UEM)

Desafios e propostas de 
soluções



Obrigado pela atenção!!
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