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1 Objetivos
O aumento da temperatura média global, bem

como a quantificação desse aquecimento e suas
consequências para os ecossistemas é objeto
de estudo da comunidade cientı́fica. As medi-
das climáticas, os modelos matemáticos e es-
tatı́sticos empregados para análise de cenários
futuros, geram uma grande quantidade de da-
dos. Este trabalho, desenvolvido no contexto
do projeto AgroDataMine (Fapesp-Microsoft Re-
search), visa desenvolver técnicas e métodos
computacionais para armazenamento, gerenci-
amento e recuperação destes dados, de modo a
auxiliar os metereologistas nas pesquisas sobre
os impactos das mudanças climáticas na agri-
cultura brasileira.

2 Métodos/Procedimentos
Os dados de modelos climáticos e estações

metereológicas do CPTEC/INPE, do Agritempo,
e gerados pelo modelo de previsão climática
ETA através do software GrADS foram importa-
dos para uma base de dados por meio de pro-
gramas desenvolvidos através da ferramenta Ta-
lend Open Studio e de scripts Bash.

Medidas como temperatura máxima, mı́nima,
precipitação, entre outras, foram sumarizadas
para valores diários, a fim de facilitar análises de
mudanças climáticas pelos especialistas.

Estações metereológicas utilizam dispositi-
vos analógicos, resultando esporadicamente em
medidas errôneas e faltantes. Para estimativa
desses dados, foi implementado um método ba-
seado na utilização de estações vizinhas[2] na
ferramenta ClimFractal Analyser [1].

3 Resultados
Programas foram desenvolvidos, auxiliando a

manipulação da base de dados: importação de
medidas; verificação de arquivos e medições fal-
tantes; exportação para CSV (comma-separated
values); inserção de estações metereológicas
na base de dados; sumarização diária.

Para a ferramenta ClimFractal Analyser fo-
ram desenvolvidos três módulos: carregamento
de arquivos CSV; estimativa de dados; e
visualização de dados (temperatura mı́nima,
máxima e precipitação).

Na Figura 1 temos a estimativa da tempe-
ratura mı́nima (oC) para uma estação mete-
reológica em Presidente Prudente/SP, utilizando
duas estações vizinhas para realização das es-
timativas.

Figura 1: Temperatura mı́nima (estimativas) -
Presidente Prudente/SP

4 Conclusões
Os programas desenvolvidos auxiliam o ge-

renciamento da base de dados, a fim de mantê-
la atualizada para que seja possı́vel pesquisas
atuais sobre mudanças climáticas. Os módulos
desenvolvidos na ferramenta tornam as análises
mais rápidas e precisas pelos especialistas.
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