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abstract. This study aims at developing a free web system for numerical estimate of
meteorological data in the RS s state, based on the automated surface weather stations from
the National Institute of Meteorology. For the application s development, it were used the programming languages PHP and JavaScript, besides a MySQL database. The method for interpolation of the inverse distance weighting (with the distance raised to the exponent ive) was used
as a data estimator model, once it showed the best performance for the following variables:
temperature, relative humidity, atmospheric pressure and dew point. It was developed a SWIM
database and the web system, which can be used in several human activities, mainly on agriculture as a support for making decisions.
resumo. Este estudo visa desenvolver um sistema web livre para estimativa numérica
de dados meteorológicos no estado do Rio Grande do Sul, com base nas estações climáticas
automáticas de superfície do Instituto Nacional de Meteorologia. Para o desenvolvimento da
aplicação, foram utilizadas as linguagens de programação PHP e JavaScript, além de um banco
de dados MySQL. O método para interpolação da ponderação do inverso da distância (com a
distância elevada ao expoente cinco) foi usado como um modelo estimador de dados, uma
vez que apresentou o melhor desempenho para as seguintes variáveis: temperatura, umidade
relativa, pressão atmosférica e ponto de orvalho. Foi desenvolvida uma base de dados SWIM e
o sistema web, os quais podem ser usados em diversas atividades humanas, principalmente na
agricultura como suporte para a tomada de decisões.

1. Introdução
A agri—u”tura mundia” está enfrentando desaios —ada vez maiores, —omo a expansão ur–ana, as
—ompetições g”o–ais de —omér—io e a –aixa margem de ”u—ro. Para manter a —ompetitividade e
a via–i”idade e—onômi—a, os agri—u”tores ne—essitam aumentar a ei—iên—ia na produção (YANG,
et al., 2010).
A região Su” do Brasi” tem uma e—onomia –asi—amente dependente da agri—u”tura e,
deste modo, existe uma estreita ”igação entre as a”terações —”imáti—as e o —i—”o de vida de determinadas —u”turas. A”terações drásti—as no regime de —huvas podem provo—ar danos muitas

vezes irreversíveis durante uma safra, —ausando não só a es—assez de a”imentos, mas tam–ém
Conforme Santana et al. (2003), o número de estações meteoro”ógi—as no Brasi” ainda
é insui—iente para uma –oa —o–ertura do território na—iona”, o que tem dii—u”tado a –oa —ara—terização das —ondições atmosféri—as.
Com o surgimento da era digita”, as té—ni—as de —o”eta, pro—essamento e aná”ise de dados meteoro”ógi—os evo”uíram, e a te—no”ogia da informação e o surgimento das geote—no”ogias
permitem inferên—ias no pro—essamento de um maior número de informações meteoro”ógi—as
g”o–ais, regionais e ”o—ais, fa—i”itando o p”anejamento agrí—o”a (VOLPATO et al., 2008).
A mo–i”idade asso—iada a informações de ”o—a”ização permite se”e—ionar a informação
a ser disponi–i”izada, de forma que o —onteúdo retornado seja i”trado de a—ordo —om a posição
geográi—a do usuário. O uso da te—no”ogia WebServices na disponi–i”ização de so”uções visa
atender estes requisitos, uma vez que e”a permite que sistemas exe—utados em diferentes am–ientes se —omuniquem (ARSANJANI et al., 2003).
Tendo em vista a importân—ia das informações meteoro”ógi—as e pe”a insui—iên—ia de
dados para diversas regiões, o presente tra–a”ho tem —omo o–jetivo, desenvo”ver um software
”ivre –aseado na we– para a estimativa numéri—a de dados meteoro”ógi—os pra o Estado do
Rio Grande do Su”, o qua” servirá de apoio para a tomada de de—isão em diversas áreas, em
espe—ia” a agrí—o”a.

2. materIaIS e métodoS
Para a rea”ização deste tra–a”ho foram uti”izados os dados da rede de estações meteoro”ógi—as de o–servações de superfí—ie automáti—as do Instituto Na—iona” de Meteoro”ogia (INMET),
insta”adas nas —idades do Estado do Rio Grande do Su”. O –an—o de dados foi desenvo”vido em
MySQL, que é um geren—iador de –an—o de dados mu”tiusuário e para o desenvo”vimento do
ap”i—ativo web foram uti”izada as ”inguagens de programação PHP e JavaS—ript, integrados na
”inguagem padrão HTML.
Para a estimativa dos dados meteoro”ógi—os para as regiões sem informações, uti”izouse o mode”o de interpo”ação da potên—ia do inverso da distân—ia. O método de interpo”ação foi
programado uti”izando a equação:

Onde Xp são as variáveis interpo”adas, Xi : va”or da variáve” de i-ésima ”o—a”idade vizinha; di: distân—ia eu—”idiana entre o i-ésimo ponto de vizinhança e o ponto amostrado, B o
expoente de ponderação (peso) e n é o número de pontos uti”izados para interpo”ar a amostra.
O expoente de ponderação pode ser se”e—ionado e o mesmo possui efeitos so–re os resu”tados
estimados.
Para rea”izar a —omparação foi uti”izada a aná”ise de regressão entre os va”ores dos
dados —”imato”ógi—os interpo”ados pe”os diferentes expoentes —om o o–jetivo de se o–ter o
—oei—iente de —orre”ação (r) e o índi—e de —on—ordân—ia de Wi”mont (—).
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a”terações na e—onomia (FERRAZ et al. 2006).

Conhe—endo-se esses indi—adores foi determinado o índi—e de desempenho (Id), que
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pode ser —a”—u”ado por:

Id = rc
Onde Id é o índi—e de desempenho, r é o —oei—iente de —orre”ação e — é o índi—e de
—on—ordân—ia de Wi”mont.
O índi—e de desempenho tem a ina”idade de ava”iar o desempenho do método proposto, —onsiderando as seguintes —”asses de interpretação, —onforme Ta–e”a 1 (COSTA, 2004).
Tabela 1. Classiicação do índice de desempenho do método proposto.
Classes

valores de Id

desempenho

1

> 0.85

Ótimo

2

0.76 a 0.85

Muito Bom

3

0.66 a 0.75

Bom

4

0.61 a 0.65

Regu”ar

5

0.51 a 0.60

Fra—o

6

0.41 a 0.50

Muito Fra—o

7

< 0.41

Péssimo

3. reSuLtadoS e dISCuSSão
Ini—ia”mente, foi rea”izada a —omparação entre os diferentes expoentes do mode”o interpo”ador
para as variáveis —”imáti—as disponi–i”izadas pe”o Instituto Na—iona” de Meteoro”ogia e ana”isadas o índi—e de desempenho, —onforme Ta–e”a 2.
tabela 2. Índice de desempenho para as variáveis analisadas a partir do grau 0 ao 5
do modelo de interpolação do inverso da potência da distância.
Grau

Temperatura

Pressão atmosféri—a

Umidade re”ativa do ar

Ponto de
orva”ho

Radiação
So”ar

Pre—ipitação

IPD*0

0,923

0,843

0,734

0,105

0,637 0,133

IPD 1

0,927

0,989

0,740

0,260

0,625

0,128

IPD 2

0,927

0,999

0,739

0,516

0,622

0,114

IPD 3

0,926

1,000

0,737

0,739

0,594

0,101

IPD 4

0,925

1,000

0,734

0,846

0,570

0,090

IPD 5

0,923

1,000

0,731

0,881

0,549

0,081

*IPD - Inverso da Potên—ia da Distân—ia.

Pode-se o–servar que para a variáve” temperatura, todos os mode”os demonstraram
ótimo desempenho, —onforme índi—e de Wi”mont. Para a pressão atmosféri—a o desempenho se
repetir ótimo para os mode”os a partir do grau 1, respondendo muito –om para o IPD de grau
0. A variáve” umidade re”ativa do ar respondeu —om –om desempenho, —om índi—es entre 0,73
e 0,74. O ponto de orva”ho demonstrou ótimo desempenho apenas para o IPD5, ou seja, para o
grau 5 —omo expoente de interpo”ação. O mode”o não demonstrou-se ei—iente para as variáveis
de radiação so”ar e pre—ipitação, quando ana”isada para os expoentes entre 0 e 5, onde para
apresentou desempenho fra—o à regu”ar para a radiação so”ar e péssimo quando ana”isado para
a pre—ipitação.

A partir da ana”ise dos expoentes, deiniu-se o grau 5 para ap”i—ação no mode”o interpo”ador, por apresentar os me”hores desempenhos para as variáveis: temperatura, umidade
re”ativa do ar, ponto de orva”ho e pressão atmosféri—a. As demais variáveis não poderão ser
disponi–i”izadas através do sistema por não a”—ançarem desempenho satisfatório.
Após deinir o mode”o de interpo”ação, foram onde foram determinadas as a”gumas funções –ási—as do sistema, —omo a as formas de —onsu”ta e o–tenção dos dados meteoro”ógi—os e
as regiões de interpo”ação a partir das estações do INMET.
A Figura 1 i”ustra a distri–uição da rede de pontos de —o”eta de dados meteoro”ógi—os do
INMET e a de”imitação das áreas de —arên—ias formadas a partir destas –ases —onhe—idas.

figura 1. triângulos delimitados para aplicação no sistema web de interpolação meteorológica, a
partir das coordenadas conhecidas das estações do Inmet

O Sistema We– de Interpo”ação Meteoro”ógi—a (SWIM) possui duas formas de —onsu”tas,
o que esta–e”e—e dois tipos de fun—ionamentos, sendo a opção visua” e opção por formu”ário.
A o–tenção do resu”tado é —onseqüên—ia do pro—esso de armazenamento de informações e —á”—u”os, sendo que, —onforme já —itado, uti”izou-se a ”inguagem de programação php e
javas—ript, o que possi–i”ita um sistema dinâmi—o, rápido e seguro.
Na Figura 2, pode-se visua”izar a rotina de tra–a”ho do sistema SWIM, desde a —o”eta dos
dados, até a disponi–i”ização dos mesmos.

figura 2. estrutura de funcionamento do Sistema Web de interpolação meteorológica
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O sistema SWIM está programado a partir dos dados meteoro”ógi—os —o”etados junto a
–ase do INMET, e armazenado em servidor independente, possi–i”itando maior lexi–i”idade na
arti—u”ação dos pro—essos internos do ap”i—ativo. O Instituto disponi–i”iza as informações meteoro”ógi—as em seu endereço e”etrôni—o, em interva”os de uma hora, mas não ”i–era o a—esso dinâmi—o aos dados. Sendo assim, —omo o sistema en—ontra-se em fase de testes, são rea”izadas
atua”izações semanais e de forma manua”.
No desenvo”vimento do ap”i—ativo, –us—ou-se uti”izar uma apresentação visua”mente
agradáve” e de fá—i” uti”ização, por ser um sistema uti”izado por diversos usuários e estes nem
sempre possuírem experiên—ia em informáti—a.

figura 3. apresentação visual do Sistema Web de Interpolação meteorológica.

A Figura 3 demonstra as formas de —onsu”tas no sistema, sendo que pode ser rea”izada
de duas formas: (i) ao —”i—ar so–re o mapa do Rio Grande do Su”, o sistema registra as —oordenadas em pixe” do ponto desejado e determina a área a qua” perten—e (Figura 1) e posteriormente
—a”—u”a as distân—ias entre as –ases —onhe—idas, que servirão de ponderação para o —á”—u”o da
interpo”ação; (ii) na opção dados, o usuário informa a ”o—a”ização do ”o—a” (a”titude, ”ongitude e
a”titude) e o sistema rea”iza as operações de determinação da região de interpo”ação e —a”—u”a
a interpo”ação dos dados.
Si”va et a”. (2008), desenvo”veu um sistema web para —onsu”ta de dados meteoro”ógi—os
do Estado do Piauí, o qua” a—essa o –an—o de dados da Em–rapa Meio-Norte e disponi–i”iza as
informações dos muni—ípios que possuem estações. O autor airma que os sistemas web dinamizam a distri–uição e manipu”ação das variáveis —”imáti—a.

4. ConCLuSõeS
Pode-se —on—”uir que o mode”o interpo”ador do inverso da potên—ia da distân—ia ao expoente 5
foi satisfatório para a estimativa de dados das variáveis: temperatura, umidade re”ativa do ar,
pressão atmosféri—a e ponto de orva”ho. O software ”ivre –aseado na we– para a interpo”ação
dos dados meteoro”ógi—os pode ser disponíve” e ap”i—ado nas mais diversas atividades humana e prin—ipa”mente na agri—u”tura. O meio rura” ne—essita de ferramentas gratuitas de apoio
nas de—isões, para o aumento da produtividade, prin—ipa”mente nas áreas sem —o–ertura de
informações.
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