
Projetos em desenvolvimento no PPGMet/UFPel 
(Somente projetos cadastrados e em andamento em 2011) 

 

Projeto 1 
 

Título do Projeto 
Impáctos no clima do Rio Grande do Sul devido a mudança de uso do solo e consequências no 
ciclo agrícola e hidrológico.  

Data de cadastro 
03/07/2009  

Unidade 
Faculdade de Meteorologia  

Departamento 
Departamento de Meteorologia  

Objetivos 
O projeto irá tentar traçar cenários possíveis com prazos de 30, 60 e 100 anos para o clima do Estado do Ri 
Grande do Sul. Os cenários serão constituídos a partir de alterações de gases minoritário, como CO2 e CH4 além 
da diversificação do uso e ocupação da terra considerando um novo estado de equilíbrio, levando a diferentes 
níveis temperaturas médias para o inverno e o verão no RS, com possíveis implicações na produtividade das 
culturas agrícolas e no potencial hídrico (como conseqüência da alteração das precipitações).  

Subárea de conhecimento 
1.00.00.00-3 (CNPq)  

Grupo de Pesquisa do Coordenador 
Climático  

Prazo de execução 
24 meses  

Início 
01/06/2009  

Término 
02/06/2011  

 

Fonte financiadora 
FINEP  

Valor liberado 
R$ 700.000,00  

Coordenador do Projeto  

SIAPE Nome E-mail HS  

420521  Gilberto Barbosa Diniz  gilberto@ufpel.edu.br  4   

Colaboradores 

Nome Instituição HS  

Haroldo Fraga de Campos Velho INPE 2  

Simone Erotildes Teleginski Ferraz UFSM 2  

Walter Collischonn UFRGS/IPH 2  

Ronaldo Matzenauer FEPAGRO 2  

Julio Renato Quevedo Marques UFPel 2  

Jonas da Costa Carvalho UFPel 2   
 

 

Resumo: 
 
A variabilidade climática é uma característica marcante no Estado do Rio Grande do Sul. Esta variabilidade afeta, 
por exemplo, a produção agropecuária no Estado, sendo, o clima, o principal fator responsável pelas quebras de 
safras agrícolas. Somente na década de 1990, o Estado deixou de colher cerca de 20 milhões de toneladas de 
grãos devido, principalmente, às estiagens. É essencial para a população e para a economia do RS um estudo 
científico, de forma abrangente, das possíveis conseqüências que as mudanças globais possam impactar sobre a 
população e sobre a economia do RS. Uma vez que os impactos são, por definição, de diversas naturezas, 
conclui-se nesse estudo uma avaliação das consequências nas principais culturas agrícolas; na temperatura e 
regime de precipitação; no ciclo hidrológico na bacia do ri Uruguai; no ciclo se secas e cheias no Estado; na ação 
do mar no litoral gaúcho; e, por fim, na avaliação de dispersão de poluentes atmosféricos.  

 



Projeto 2 
 

Título do Projeto 
Análise quantitativa dos eventos de precipitação com potencial de inundação na cidade de 
Pelotas – RS  

Data de cadastro 
30/09/2010  

Unidade 
Faculdade de Meteorologia  

Departamento 
Departamento de Meteorologia  

Objetivos 
Este estudo tem como objetivo principal avaliar se o número de eventos extremos de precipitação que podem 
causar inundação está aumentando ou diminuindo em Pelotas-RS. Além disso, será verificada a relação entre o 
comportamento das ocorrências deste tipo de evento com o fenômeno climático El Niño e La Niña.  

Subárea de conhecimento 
1.00.00.00-3 (CNPq)  

Grupo de Pesquisa do Coordenador 
Climático  

Prazo de execução 
12 meses  

Início 
01/08/2010  

Término 
02/08/2011  

 

Fonte financiadora Valor liberado 
R$ 0,00  

Coordenador do Projeto  

SIAPE Nome E-mail HS  

1740586  Andre Becker Nunes  andre.nunes@ufpel.edu.br  4   

Alunos envolvidos 

Unidade Nome Curso HS  

FMet Rudinei Leal Machado  Meteorologia 4   
 

 
 

Resumo: 
 
A teoria de mudanças climáticas indica que o número de eventos severos de precipitação vem aumentando em 
vários pontos do globo. Eventos deste tipo causam danos de grande importância social, como enchentes e demais 
transtornos urbanos. Desta forma, este trabalho pretende identificar se as ocorrências deste tipo de evento vêm 
aumentando ou diminuindo, o que deve influenciar no planejamento futuro da cidade. Para isto, serão 
identificados os valores mais comuns de taxa de precipitação associada aos casos de inundações, com o objetivo 
de obter um limiar para a identificação dos casos com potencial de inundação. Após, será feita a quantificação por 
décadas e conseqüente tendência da série temporal. 

 

 

 

 



Projeto 3 
 

 

Título do Projeto 
Comportamento climático das ondas de calor na cidade de Pelotas – RS  

Data de cadastro 
30/09/2010  

Unidade 
Faculdade de Meteorologia  

Departamento 
Departamento de Meteorologia  

Objetivos 
O objetivo principal deste trabalho é verificar se o número de ondas de calor, períodos de alguns dias seguidos 
com temperatura média acima de um limiar, está aumentando ou diminuindo em Pelotas-RS. Desta forma, pode-
se ajustar o planejamento futuro da cidade, com relação ao consumo de energia elétrica e água, com base 
também no resultado deste trabalho. Além disso, o trabalho também pretende determinar a relação entre o 
comportamento das ocorrências e outros fenômenos naturais.  

Subárea de conhecimento 
1.00.00.00-3 (CNPq)  

Grupo de Pesquisa do Coordenador 
Climático  

Prazo de execução 
5 meses  

Início 
01/08/2010  

Término 
01/07/2011  

 

Fonte financiadora Valor liberado 
R$ 0,00  

Coordenador do Projeto  

SIAPE Nome E-mail HS  

1740586  Andre Becker Nunes  andre.nunes@ufpel.edu.br  4   

Alunos envolvidos 

Unidade Nome Curso HS  

FMet Bruno Zanetti Ribeiro  Meteorologia 4   
 

 
 

Resumo: 
 
A cidade de Blumenau-SC vem sofrendo danos de grande importância devido à eventos severos de precipitação 
associados à problemas de urbanização. Desta forma, este trabalho pretende identificar se as ocorrências deste 
tipo de evento vêm aumentando ou diminuindo, o que deve influenciar no planejamento futuro da cidade. Para 
isto, serão identificados os valores mais comuns de taxa de precipitação associada aos casos de inundações para 
que seja obtido um limiar para a identificação dos casos com potencial de inundação. Após, será feita a 
quantificação por décadas e conseqüente tendência da série temporal. 

 



Projeto 4 

 
Título do Projeto 
Análise do comportamento temporal da temperatura do ar na cidade de Porto Alegre no 
período de 1961-2008  

Data de cadastro 
30/09/2010  

Unidade 
Faculdade de Meteorologia  

Departamento 
Departamento de Meteorologia  

Objetivos 
O trabalho tem como meta verificar se as alterações ambientais devido à urbanização, amplificada nas últimas 
décadas, têm influenciado no comportamento da temperatura do ar em Porto Alegre. Tal verificação será feita 
por meio de comparação entre a variação temporal da temperatura desde 1961 de Porto Alegre e de dez cidades 
do interior do estado onde a urbanização é bem menor.  

Subárea de conhecimento 
1.00.00.00-3 (CNPq)  

Grupo de Pesquisa do Coordenador 
Climático  

Prazo de execução 
12 meses  

Início 
01/08/2010  

Término 
02/08/2011  

 

Fonte financiadora Valor liberado 
R$ 0,00  

Coordenador do Projeto  

SIAPE Nome E-mail HS  

1740586  Andre Becker Nunes  andre.nunes@ufpel.edu.br  4   

Alunos envolvidos 

Unidade Nome Curso HS  

FMet William César de Freitas da Cruz  Meteorologia 4  

FMet Ricardo Antônio Mollmann Júnior Meteorologia 4   
 

 
 

Resumo: 
 
O aumento populacional e industrial tem causado nas grandes cidades o efeito de Ilha de Calor, onde o balanço 
de radiação é modificado devido principalmente às alterações na cobertura do solo, fazendo com que a 
temperatura média tenha um leve aumento com o passar dos anos. Assim, o objetivo deste trabalho é verificar se 
a temperatura (média, máxima e mínima) nas últimas décadas em Porto Alegre apresenta uma tendência positiva 
maior do que nas cidades do interior do estado. 

 



Projeto 5 
 

Título do Projeto 
ESTUDO CLIMATOLÓGICO DA UMIDADE RELATIVA PARA O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  

Data de cadastro 
20/01/2011  

Unidade 
Faculdade de Meteorologia  

Departamento 
Departamento de Meteorologia  

Objetivos 
Estudar os padrões da umidade relativa para o Estado do Rio Grande do Sul, seus impactos e efeitos sobre a 
Sociedade  

Subárea de conhecimento 
1.00.00.00-3 (CNPq)  

Grupo de Pesquisa do Coordenador 
Climático  

Prazo de execução 
12 meses  

Início 
01/10/2010  

Término 
02/10/2011  

 

Fonte financiadora 
CAPES  

Valor liberado 
R$ 28.800,00  

Coordenador do Projeto  

SIAPE Nome E-mail HS  

420521  Gilberto Barbosa Diniz  gilberto@ufpel.edu.br  4   

Colaboradores 

Nome Instituição HS  

João Baptista da Silva UFPel 10  

Alunos envolvidos 

Unidade Nome Curso HS  

FMet Naile Nunes Vaghetti  Meteorologia 30   
 

 
 

Resumo: 
 
O estudo climatológico de uma região é de fundamental importância para se ter o conhecimento das 
características das variáveis meteorológicas de um determinado lugar, pois para um bom planejamento de 
qualquer atividade econômica ou social em uma região, torna-se importante o conhecimento dos recursos 
naturais.A umidade relativa do ar é uma variável meteorológica que apresenta grande importância para o 
desenvolvimento econômico de uma região. O Rio Grande do Sul, principalmente a metade Sul do Estado, tem 
um importante reservatório de água devido as suas lagoas, como a dos Patos e Mirim, sofrendo bastante 
influência de massas de ar úmida. Neste trabalho será feito o estudo climatológico da umidade relativa do ar para 
o estado do Rio Grande do Sul, visando o conhecimento detalhado desta variável para o Estado, em que serão 
utilizados dados de 26 estações meteorológicas do período de 1975 à 2009 pertencentes ao Instituto Nacional de 
Meteorologia – INMET (8º Distrito de Meteorologia – Porto Alegre) do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA) e Fundação Estadual de Pesquisas Agropecuária (FEPAGRO), da Secretaria de Ciência e 
Tecnologia (SCT) no Estado do Rio Grande do Sul. Portanto devem-se estudar os padrões da umidade relativa 
para o Estado do Rio Grande do Sul, seus impactos e efeitos sobre a Sociedade, Definindo as regiões com 
características de homogeneidade e traçando mapas da distribuição espacial da umidade para todos os meses do 
ano no período de estudo, para que se obtenha o estudo climatológico desta variável. Além disso, neste estudo a 
cidade de Pelotas apresenta-se em destaque por ser um local em que se comenta ser o mais úmido em relação a 
outros 

 



Projeto 6 
 

Título do Projeto 
Comportamento climático das ondas de frio na cidade de Pelotas – RS  

Data de cadastro 
30/09/2010  

Unidade 
Faculdade de Meteorologia  

Departamento 
Faculdade de Meteorologia  

Objetivos 
O presente trabalho tem como objetivo a quantificação das ondas de frio nas últimas décadas e verificar se o 
número de ocorrências está aumentando ou diminuindo em Pelotas-RS. Além disso, pretende-se analisar a relação 
entre as ocorrências e os fenômenos El Niño e La Niña.  

Subárea de conhecimento 
1.00.00.00-3 (CNPq)  

Grupo de Pesquisa do Coordenador 
Climático  

Prazo de execução 
11 meses  

Início 
01/09/2010  

Término 
02/08/2011  

 

Fonte financiadora Valor liberado 
R$ 0,00  

Coordenador do Projeto  

SIAPE Nome E-mail HS  

1740586  Andre Becker Nunes  andre.nunes@ufpel.edu.br  4   

Alunos envolvidos 

Unidade Nome Curso HS  

FMet Marcele Marquetotti Meteorologia 4  

FMet Marco Aurélio Alvarenga Alves Meteorologia 4   
 

 
 

Resumo: 
 
Em princípio, a teoria de mudanças climáticas indica que o número de eventos extremos, onde também se 
enquadram ondas de frio e calor, estaria aumentando em vários pontos do globo. Uma onda de frio – por ser um 
período de alguns dias seguidos com temperatura anomalamente baixa – interfere em vários aspectos sociais, 
como por exemplo no consumo de energia elétrica ou no número de internações hospitalares. Assim, este 
trabalho tem como objetivo a determinação de uma onda de frio por meio de revisão bibliográfica e posterior 
quantificação e obtenção de uma tendência sobre os últimos 50 anos em Pelotas-RS. Além disso, será analisada a 
relação das ocorrências de onda fria e os fenômenos El Niño e La Niña. 

 



Projeto 7 
 

Título do Projeto 
ANÁLISE DAS CARACTERÍSTICAS DOS SISTEMAS CONVECTIVOS DE MESOESCALA OBSERVADOS 
SOBRE O RS NO PERÍODO DE 2004 A 2008  

Data de cadastro 
21/05/2009  

Unidade 
Faculdade de Meteorologia  

Departamento 
Departamento de Meteorologia  

Objetivos 
1. determinar e analisar a distribuição sazonal das características morfológicas dos SCM observados sobre o RS no 
período de 2004 a 2008; 2. determinar e analisar sazonalmente a classificação e as características morfológicas 
dos SCM observados no período de estudo em função do tipo: CCM, LI ou SCM; 3. estudo de caso: descrever o ciclo 
de vida e as características morfológicas e radiativas de um SCM selecionado no período de estudo.  

Subárea de conhecimento 
1.07.03.00-4 (CNPq)  

Grupo de Pesquisa do Coordenador 
Meteorologia de micro e mesoescala  

Prazo de execução 
43 meses  

Início 
01/07/2009  

Término 
30/01/2013  

 

Fonte financiadora 
CAPES, CNPq  

Valor liberado 
R$ 69.600,00  

Coordenador do Projeto  

SIAPE Nome E-mail HS  

409075  Claudia Rejane Jacondino de Campos  Cjcampos@ufpel.edu.br  4   

Alunos envolvidos 

Unidade Nome Curso HS  

FMet Cristiano Wickboldt Wichholz Meteorologia 20  

FMet Gustavo Rasera Meteorologia 2   
 

 
 

Resumo: 
 
O Objetivo deste projeto é estudar as características dos SCM ocorridos sobre o RS durante o período de 2004 a 
2008, utilizando a técnica ForTrACC. 

 



Projeto 8 

 
Título do Projeto 
MODELAGEM DA FORMAÇÃO E DA DISPERSÃO DE OZÔNIO NA REGIÃO METROPOLITANA DE 
PORTO ALEGRE – RS  

Data de cadastro 
22/06/2009  

Unidade 
Faculdade de Meteorologia  

Departamento 
Coord. Col. do Curso de PG em Meteorologia  

Objetivos 
O objetivo deste projeto é estudar o comportamento das concentrações de ozônio de superfície, dióxido de 
nitrogênio e composto orgânicos voláteis na Região Metropolitana de Porto Alegre, através de modelagem 
numérica. Além disso, pretende-se estudar a influência de parâmetros meteorológicos (temperatura, radiação 
solar, direção e velocidade dos ventos, etc.) na dispersão dos poluentes.  

Subárea de conhecimento 
1.07.03.00-4 (CNPq)  

Grupo de Pesquisa do Coordenador 
Modelagem Numérica  

Prazo de execução 
24 meses  

Início 
01/06/2009  

Término 
02/06/2011  

 

Fonte financiadora 
CAPES, FINEP  

Valor liberado 
R$ 788.000,00  

Coordenador do Projeto  

SIAPE Nome E-mail HS  

1548633  Jonas da Costa Carvalho  jonas.carvalho@ufpel.edu.br  6   

Colaboradores 

Nome Instituição HS  

Elba Calesso Teixeira FEPAM 4  

Flávio Wiengand FEPAM 4  

Fabrício Pereira Harter INMET 4  

Alunos envolvidos 

Unidade Nome Curso HS  

FMet Gustavo Copstein Cuchiara Programa de Pós-Graduação em Meteorologia 40  

FMet Natália Sinhori Graduação em Meteorologia 10   
 

 

Resumo: 
O objetivo deste projeto é estudar o comportamento das concentrações de ozônio de superfície, dióxido de 
nitrogênio e composto orgânicos voláteis na Região Metropolitana de Porto Alegre, através de modelagem 
numérica. Além disso, pretende-se estudar a influência de parâmetros meteorológicos (temperatura, radiação 
solar, direção e velocidade dos ventos, etc.) na dispersão dos poluentes. O presente projeto propiciará 
informações relativas à formação dos contaminantes atmosféricos, promovendo o conhecimento do transporte e 
reações fotoquímicas na RMPA. A compreensão das origens dos poluentes é requisito importante para a definição 
de estratégias eficientes de melhoria da qualidade do ar em grandes áreas urbanas. Diante disso, este projeto é 
de considerável relevância, pois possibilitará um melhor entendimento da formação fotoquímica de ozônio em 
uma região metropolitana importante. Para aplicações neste projeto, dois modelos de dispersão poderão ser 
utilizados: Weather Research and Forecasting - Chemical (WRF-Chem) e Comprehensive Air Quality Model with 
EXTENSIONS (CAMx). O modelo WRF-Chem realiza as previsões meteorológicas e da qualidade do ar de forma 
simultânea (modelagem on-line), enquanto o modelo CAMx utilizará os campos meteorológicos provenientes do 
modelo WRF (modelagem off-line). Ambos modelos, WRF-Chem e CAMx, simulam a emissão, dispersão, reação 
química e remoção de poluentes na atmosfera através da solução da equação da continuidade de poluentes para 
cada espécie química em um sistema de grade tridimensional. A equação da continuidade descreve a dependência 
no tempo da concentração de cada espécie. 



Projeto 9 

 
Título do Projeto 
SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO DO TEMPO, CLIMA E OCEÂNO PARA O SUL DO 
BRASIL (SIMTECO)  

Data de cadastro 
22/06/2009  

Unidade 
Faculdade de Meteorologia  

Departamento 
Coord. Col. do Curso de PG em Meteorologia  

Objetivos 
O objetivo deste projeto é integrar as atividades de operação do órgão estadual de Meteorologia com as atividades 
de ensino e pesquisa das Universidades, através de observações atmosféricas e oceânicas, sensoriamento remoto 
e modelagem numérica para melhorar e automatizar as ações de monitoramento do tempo e previsão de eventos 
extremos no estado do Rio Grande do Sul.  

Subárea de conhecimento 
1.07.03.00-4 (CNPq)  

Grupo de Pesquisa do Coordenador 
Modelagem Numérica  

Prazo de execução 
24 meses  

Início 
01/06/2009  

Término 
02/06/2011  

 

Fonte financiadora 
FINEP  

Valor liberado 
R$ 1.500.000,00  

Coordenador do Projeto  

SIAPE Nome E-mail HS  

1548633  Jonas da Costa Carvalho  jonas.carvalho@ufpel.edu.br  6   

Colaboradores 

Nome Instituição HS  

Cláudia Rejane Jacondino de Campos UFPel 4  

Gilberto Barbosa Diniz UFPel 4  

Roseli Gueths Gomes UFPel 4  

Bernadete Radin FEPAGRO 4  

Dirceu Luis Herdies INPE 4  

Fabrício Pereira Harter INMET 4  

Luis Gustavo Gonçalves de Gonçalves NASA 4  

Osmar Olinto Möller Junior FURG 4  

Osvaldo Luiz Leal de Moraes UFSM 4  

Rita de Cássia Marques Alves UFRGS 4  

Ronald Buss de Souza INPE-Sul 4  

Yoshihiro Yamazaki UFPel 4  

Alunos envolvidos 

Unidade Nome Curso HS  

FMet Clóvis Roberto Levien Corrêa Programa de Pós-Graduação em Meteorologia 2  

FMet Cristiano Wickboldt Eichholz Programa de Pós-Graduação em Meteorologia 2  

FMet Douglas da Silva Lindemann Graduação em Meteorologia 2  

FMet Fábio Luiz Rodrigues Diniz Graduação em Meteorologia 2  

FMet Gustavo Copstein Cuchiara Programa de Pós-Graduação em Meteorologia 2  

FMet Luciana Cardoso Neta Graduação em Meteorologia 2  

FMet Morgana Vaz da Silva Programa de Pós-Graduação em Meteorologia 2  

FMet Paulo Geovani Iriart Programa de Pós-Graduação em Meteorologia 2   



 

Resumo: 
 
O objetivo deste projeto é integrar as atividades de operação do órgão estadual de Meteorologia com as 
atividades de ensino e pesquisa das Universidades, através de observações atmosféricas e oceânicas, 
sensoriamento remoto e modelagem numérica para melhorar e automatizar as ações de monitoramento do tempo 
e previsão de eventos extremos no Rio Grande do Sul. Este projeto fará uso de observações atmosféricas de 
superfície, de radar e de satélites assim como de observações oceânicas. As saídas de diferentes modelos 
atmosféricos, rodados individualmente pelas Instituições partícipes do projeto, serão analisadas em conjunto de 
modo a constituir a previsão de tempo do Centro Estadual. Este processo será operacional e diário e auxiliará as 
ações relacionadas as atividades agrícolas, defesa civil e navegação aérea e marítima. A discussão e análise das 
saídas dos modelos, realizada diariamente através de vídeo-conferência, originará uma previsão unificada. 
Convênios com a defesa civil estadual, secretaria da agricultura, cooperativas e outros agentes tomadores de 
decisão permitirão que a sociedade seja imediatamente beneficiada e a informação amplamente disseminada. 
Esta metodologia, que tem origem nas observações e na representação detalhada da superfície, passa pela 
assimilação de dados e modelagem numérica, chegando a uma previsão consensual. O avanço nesta área do 
conhecimento, por sua vez, aperfeiçoará a representação destes processos nos modelos atmosféricos 
realimentando assim, a melhora da previsão de tempo, com alta resolução espacial, a qual é crucial para a 
previsão de eventos extremos. 

 



Projeto 10 
 

Título do Projeto 
VARIABILIDADE DA PRECIPITAÇÃO PLUVIAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL ASSOCIADA A 
ÍNDICES CLIMÁTICOS OBTIDOS DAS TSM DOS OCEANOS ATLÂNTICO E PACÍFICO  

Data de 
cadastro 
09/10/2009  

Unidade 
Faculdade de Meteorologia  

Departamento 
Departamento de Meteorologia  

Objetivos 
Estudar a influência de índices obtidos a partir da TSM dos oceanos Pacífico e Atlântico na variabilidade das 
precipitações pluviais no Estado do Rio Grande do Sul, seus impactos e efeitos sobre a sociedade  

Subárea de conhecimento 
1.07.03.06-3 (CNPq)  

Grupo de Pesquisa do Coordenador 
Climático  

Prazo de execução 
18 meses  

Início 
01/09/2009  

Término 
03/06/2011  

 

Fonte financiadora 
CNPq  

Valor liberado 
R$ 28.800,00  

Coordenador do Projeto  

SIAPE Nome E-mail HS  

0420521  Gilberto Barbosa Diniz  gilberto@ufpel.edu.br  3   

Alunos envolvidos 

Unidade Nome Curso HS  

FMet Eliane Barbosa Santos  Meteorologia 30   
 

 
 

Resumo: 
 
Serão determinados índices obtidos a partir da TSM dos Oceanos Pacífico e Atlântico, para o período de 1900 a 
2008, com o objetivo de estudar a influência na precipitação do Estado do Rio Grande do Sul, e seus efeitos sobre 
a Sociedade. Para esse fim, serão utilizados dados de TSM, obtidos no NOAA (National Oceanic and Atmospheric 
Administration). Além dos dados de TSM, serão utilizados dados mensais de precipitação pluvial de 40 estações 
meteorológicas do Rio Grande do Sul, para o período de 1949 a 2008, pertencentes ao Instituto Nacional de 
Meteorologia – INMET (8º Distrito de Meteorologia – Porto Alegre) do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA) e Fundação Estadual de Pesquisas Agropecuária (FEPAGRO), da Secretaria de Ciência e 
Tecnologia (SCT) no Estado do Rio Grande do Sul. A série temporal dos índices será utilizada para estabelecer 
correlações seriais e espaciais com a precipitação pluvial do Rio Grande do Sul. Serão realizadas correlações 
espaciais entre esses índices e a precipitação, utilizando os índices adiantados. Essas correlações são elaboradas 
para se determinar o caráter preditivo do índice em questão, e estimar a evolução dessa variável no domínio 
espaço-temporal 

 



Projeto 11 

 
Título do Projeto 
Padrões de Oscilação Principal (POP) do vento associados à produtividade de trigo no Sul do 
Brasil  

Data de cadastro 
14/10/2009  

Unidade 
Faculdade de Meteorologia  

Departamento 
Departamento de Meteorologia  

Objetivos 
As principais causas de perda na produtividade de trigo no Brasil são as variabilidades climáticas. A duração dos 
sub-períodos do desenvolvimento do trigo está diretamente relacionada com predomínio de determinados padrões 
de tempo, especialmente os relacionados a eventos extremos, como grandes excessos hídricos e grandes 
estiagens. O objetivo principal desta pesquisa é identificar os principais padrões atmosféricos predominantes no 
campo do vento em alguns níveis da atmosfera durante os principais períodos de crescimento do trigo no Sul do 
Brasil.  

Subárea de conhecimento 
1.07.03.06-3 (CNPq)  

Grupo de Pesquisa do Coordenador 
Climático  

Prazo de execução 
18 meses  

Início 
01/09/2009  

Término 
03/07/2011  

 

Fonte financiadora 
CAPES 

Valor liberado 
R$ 28.800,00  

Coordenador do Projeto  

SIAPE Nome E-mail HS  

2031757  Julio Renato Quevedo Marques  jmarques_fmet@ufpel.edu.br  4   

Colaboradores 

Nome Instituição HS  

Vilson Dias de Avila UFPel 2  

Alunos envolvidos 

Unidade Nome Curso HS  

FMet George Ulguim Pedra Meteorologia 8  

FMet Cátia Crsitina Braga Rodrigues Meteorologia 8   
 

 

Resumo: 
 
O clima do Sul do Brasil é favorável ao plantio do trigo no período de maio a outubro, sendo os estados do Paraná 
e Rio Grande do Sul os maiores produtores nacionais. Em geral, as áreas que cultivam trigo ocorrem no período 
de outono-inverno e mantêm associação com a cultura da soja no período primavera-verão. Existem diversos 
padrões de oscilação, tantos atmosféricos como oceânicos que variam em diferentes escalas de tempo, 
contribuindo de forma diferente nas variações climáticas. Entre as grandes oscilações, destaca-se o TSM do 
Pacífico Equatorial, o Índice de Oscilação Sul, a Oscilação Decadal do Pacifico, o dipolo do Atlântico Norte, o dipolo 
Atlântico Sul, o índice de Oscilação Antártica, e outros. Em geral, estes índices são representados pelo Padrão de 
Oscilação Principal (POP) de cada variável. Esta pesquisa tem por proposta principal classificar espacialmente em 
regiões homogêneas de produtividade de trigo do Sul do Brasil e, a partir da regionalização, identificar as grandes 
variações de safras, classificando-as em função de suas produtividades médias regionais, dando atenção especial 
as classes de safras extremas. A partir da decomposição espectral do campo do vento sobre a América do Sul, 
serão calculados os POP do vento (vento zonal, vento meridional e velocidade) em alguns níveis da atmosfera 
(superfície, 850, 700, 500, 300 e 200 hpa). A decomposição espectral permite analisar conjuntamente as 
variações temporais e espaciais do campo do vento, as quais podem ser analisadas em cada sub-período do 
desenvolvimento do trigo. 



 

Projeto 12 
 

Título do Projeto 
Estimativa de Temperaturas Máximas e Mínimas para o Rio Grande do Sul através Redes 
Neurais Artificiais  

Data de cadastro 
23/04/2010  

Unidade 
Faculdade de Meteorologia  

Departamento 
Departamento de Meteorologia  

Objetivos 
O objetivo específico do projeto é obter campos de temperaturas máximas e mínimas que ajudem no 
conhecimento do regime de temperaturas no estado do Rio Grande do Sul. Entretanto, este trabalho também será 
importante para o treinamento dos alunos/pesquisadores envolvidos no projeto a respeito das metodologias 
utilizadas, a saber: Redes Neurais Artificiais e Análise de Componentes Principais.  

Subárea de conhecimento 
1.07.03.09-8 (CNPq)  

Grupo de Pesquisa do Coordenador 
Meteorologia de Micro e Meso Escala  

Prazo de execução 
24 meses  

Início 
01/05/2010  

Término 
01/05/2012  

 

Fonte financiadora 
 

Valor liberado 
R$ 0,00  

Coordenador do Projeto  

SIAPE Nome E-mail HS  

1759680  Fabricio Pereira Harter  fabricio.harter@ufpel.edu.br  3   

Colaboradores 

Nome Instituição HS  

Júlio Renato Quevedo Marques UFPEL 3  

Gilberto barbosa Diniz UFPEL 3  

Alunos envolvidos 

Unidade Nome Curso HS  

FMet Isabela Nogueira Vaz Meteorologia 5   
 

 
 

Resumo: 
 
O conhecimento do regime de temperatura numa região permite definir áreas de aptidão de determinadas 
culturas, que são condicionadas as variações temporais da mesma. Portanto, é fundamental conhecer o regime de 
temperatura para o Rio Grande do Sul, estado de forte vocação agrícola e pecuária. Neste trabalho aplicam-se as 
técnicas Redes Neurais Artificias e Análise de Componentes Principais para se obter o regime de temperaturas 
para o estado do RS. Espera-se obter campos de temperatura máxima e mínima que ajudem aos usuários do 
Centro de Previsões e Pesquisas Meteorológicas da UFPEL na tomad ade desisão.  

 



Projeto 13 

 
Título do Projeto 
Avaliação do Modelo Numérico WRF Instalado no CPPMET  

Data de cadastro 
09/04/2010  

Unidade 
Faculdade de Meteorologia  

Departamento 
Departamento de Meteorologia  

Objetivos 
O objetivo geral do projeto é obter uma avaliação objetiva do modelo WRF que possa ser utilizada tanto para fins 
pesquisa como na previsão de tempo operacional.  

Subárea de conhecimento 
1.07.03.09-8 (CNPq)  

Grupo de Pesquisa do Coordenador 
Meteorologia de Micro e Meso Escala  

Prazo de execução 
24 meses  

Início 
09/04/2010  

Término 
09/04/2012  

 

Fonte financiadora 
CAPES 

Valor liberado 
R$ 28.800,00  

Coordenador do Projeto  

SIAPE Nome E-mail HS  

1759680  Fabricio Pereira Harter  fabricio.harter@ufpel.edu.br  4   

Colaboradores 

Nome Instituição HS  

Cláudia Rejane Jacondino Campos UFPEL 3  

Jonas da Costa Carvalho UFPEL 3  

Eliton Lima de Figueiredo UFPEL 3  

Alunos envolvidos 

Unidade Nome Curso HS  

FMet Cristiano da Silva Cardoso Meteorologia 10  

FMet Elias Lima Meteorologia 2   
 

 
 

Resumo: 
 
O trabalho proposto consiste em se obter métricas estatísticas, tais como viés, erro quadrático médio e/ou mapas 
de correlação, que representem a qualidade das previsões numéricas de tempo. No desenvolvimento deste 
projeto, compara-se as previsões dos modelos com dados observados e com condições iniciais fornecidas por 
centros de previsão de tempo, tais como o National Centers for Environmental Prediction (NCEP). Este projeto 
envolve três professores da Faculdade/Pós-Graduação em Meteorologia, um previsor, um aluno de graduação e 
um mestrando. 

 



Projeto 14 

 
Título do Projeto 
Estudo da dispersão Lagrangeana de poluentes em todas as condições de estabilidade usando 
simulação dos grandes turbilhões  

Data de cadastro 
22/05/2008  

Unidade 
Faculdade de Meteorologia  

Departamento 
Departamento de Meteorologia  

Objetivos 
O objetivo deste projeto é aprimorar o conhecimento sobre dispersão Lagrangeana de poluentes atmosféricos com 
a aplicação de um modelo de Simulação do Grandes Turbilhões (Large Eddy Simulation - LES). O LES será utilizado 
para descrever o fluxo turbulento na baixa atmosfera e estimar o campo de concentração de poluentes. O LES 
descreverá o fluxo turbulento em todas as condições de estabilidade (convectivo, neutro, estável) que ocorrem 
durante o período de um dia.  

Subárea de conhecimento 
1.07.03.07-1 (CNPq)  

Grupo de Pesquisa do Coordenador 
Modelagem Numérica da Dispersão de Poluentes  

Prazo de execução 
32 meses  

Início 
01/06/2008  

Término 
02/06/2011  

 

Fonte financiadora 
CNPq  

Valor liberado 
R$ 36.000,00  

Coordenador do Projeto  

SIAPE Nome E-mail HS  

1548633  Jonas da Costa Carvalho  jonas.carvalho@ufpel.edu.br  4   

Colaboradores 

Nome Instituição HS  

Nísia Krusche FURG 2  

Umberto Rizza ISAC/CNR Itália 2  

Gervásio Degrazia UFSM 2  

Alunos envolvidos 

Unidade Nome Curso HS  

FMet Paula Doubrawa Moreira Meteorologia 10   
 

 

Resumo: 
O modelo de Simulação dos Grandes Turbilhões (Large Eddy Simulation - LES) representa uma metodologia bem 
estabelecida para estudar o comportamento físico da camada limite planetária (CLP). No LES, os vórtices contendo a 
energia principal do campo turbulento são resolvidos explicitamente, enquanto os efeitos dos turbilhões menoressão 
parametrizados. A modelagem destes movimentos turbulentos residuais de pequena escala, os quais são também 
chamados de escalas de subgrade, constitui em grande parte um procedimento fenomenológico baseado em argumentos 
heurísticos. O desenvolvimento da computação paralela tornou esta técnica aplicável em altas resoluções espacial e 
temporal. Em alguns casos, como no estudo da dispersão de poluentes, LES pode ser muito mais útil do que poucos 
pontos observacionais, já que é possível obter alta resolução dos campos turbulentos. Desta forma, várias técnicas de 
dispersão podem ser exploradas e aplicadas. Neste contexto, a modelagem de dispersão Lagrangeana pode apresentar 
melhoras substaciais através da utilização do LES, uma vez que torna-se possível ter um completo controle sobre os 
campos de vento e seus momentos relacionados. O objetivo deste projeto é dar continuidade e aprimorar o 
conhecimento sobre dispersão Lagrangeana de poluentes. Para isto, será utilizado um modelo LES para descrever o 
fluxo turbulento na CLP e estimar o campo de concentração de poluentes. O LES descreverá o fluxo turbulento na CLP 
em todas as condições de estabilidade (convectivo, neutro, estável) que ocorrem durante o período de um dia. Após 
obter os campos turbulentos com o modelo LES, serão realizadas simulações da dispersão Lagrangeana de poluentes, 
considerando todas as condições de estabilidade que ocorrem no período de 24 horas. O estudo do escoamento 
turbulento da CLP tem como principal desafio a compreensão de fenômenos pouco conhecidos cientificamente 

 



Projeto 15 
 

Título do Projeto 
ANÁLISE QUANTITATIVA DOS EVENTOS DE PRECIPITAÇÃO COM POTENCIAL PARA CAUSAR 
INUNDAÇÃO NA REGIÃO LESTE DE SANTA CATARINA – CLIMA PRESENTE E FUTURO  

Data de cadastro 
10/02/2011  

Unidade 
Faculdade de Meteorologia  

Departamento 
Departamento de Meteorologia  

Objetivos 
O objetivo principal é avaliar se o número de eventos extremos de precipitação que podem causar inundação está 
aumentando ou diminuindo nas últimas décadas na região leste de Santa Catarina, uma das regiões do país que 
mais sofre com transtornos oriundos de grandes somas de precipitação. A variação anual da quantidade de 
eventos possibilitará a análise da relação entre as variações no número de ocorrências e eventos climáticos como 
o ENSO (El Niño – South Oscilation). Posteriormente, através de modelagem climática, será analisado o 
comportamento destes eventos no período de 2070 à 2100. Desta forma, a meta principal deste projeto é a 
análise do número de ocorrências dos eventos que podem causar inundação durante as últimas décadas (a partir 
de 1950), sua relação com o ENSO e a comparação com a análise do número de ocorrências no clima futuro 
levando em conta um cenário em aquecimento global.  

Subárea de conhecimento 
1.07.03.06-3 (CNPq)  

Grupo de Pesquisa do Coordenador 
clima  

Prazo de execução 
12 meses  

Início 
01/08/2010  

Término 
02/08/2011  

 

Fonte financiadora 
CAPES 

Valor liberado 
R$ 28.800,00  

Coordenador do Projeto  

SIAPE Nome E-mail HS  

1740586  Andre Becker Nunes  andre.nunes@ufpel.edu.br  4   

Alunos envolvidos 

Unidade Nome Curso HS  

FMet Gilson Carlos da Silva PPGMET 20   
 

 
 

Resumo: 
 
Inundações e deslizamentos de terra são graves transtornos provocados por eventos extremos de precipitação. 
No Brasil, um dos locais que mais sofrem com este tipo de transtorno é a região leste de Santa Catarina. No 
intuito de minimizar futuros problemas deste tipo, o presente trabalho tem como objetivo analisar se o número de 
eventos de precipitação com potencial para causar inundação está aumentando ou diminuindo nas últimas 
décadas e qual sua relação com o fenômeno El Niño. Para fins de um melhor planejamento das cidades, aqui será 
usada a modelagem climática regional para a estimativa do comportamento deste tipo de evento para o período 
de 2070-2100, considerando um cenário em aquecimento global. 

 



Projeto 16 
 

Título do Projeto 
Identificação e caracterização dos meses chuvosos no Estado do Rio Grande do Sul entre 
1980 e 2009  

Data de cadastro 
22/03/2011  

Unidade 
Faculdade de Meteorologia  

Departamento 
Departamento de Meteorologia  

Objetivos 
Este projeto tem como objetivo principal a identificação dos meses chuvosos dentro do período que se estende de 
1980 até 2009. Uma vez identificados os meses chuvosos dentro deste período, poder-se-á contabilizá-los a fim de 
se verificar a existência de alguma tendência na quantidade destes meses ao longo dos anos. Por fim, uma análise 
de campos meteorológicos será realizada com o objetivo de identificar as condições atmosféricas que distinguem 
estes períodos chuvosos daqueles consideravelmente mais secos. A identificação de tendências no número de 
meses chuvosos ao longos dos últimos 30 anos, bem como a análise das condições atmosféricas associadas a 
estes meses podem fornecer importantes subsídios à previsão climática, minimizando, ou até evitando, problemas 
econômicos e sociais provocados por tais situações.  

Subárea de conhecimento 
1.07.03.06-3 (CNPq)  

Grupo de Pesquisa do Coordenador 
Climatologia  

Prazo de execução 
10 meses  

Início 
01/10/2010  

Término 
02/08/2011  

 

Fonte financiadora Valor liberado 
R$ 0,00  

Coordenador do Projeto  

SIAPE Nome E-mail HS  

1806420  Mateus da Silva Teixeira  mateus.teixeira@ufpel.edu.br  4   

Alunos envolvidos 

Unidade Nome Curso HS  

FMet Lidiane Diogo Souza Meteorologia 4  

FMet Jéssica Tatiane da Silva Meteorologia 4   
 

 
 

Resumo: 
 
O estado do Rio Grande do Sul tem um forte cunho agrícola, tornando-o significativamente sensível à variações 
climáticas. Em função disto, procura-se, neste projeto, identificar a existência alguma tendência no número de 
meses chuvosos neste estado. Além disso, as condições atmosféricas associadas a estes meses serão 
investigadas. Estas informações podem fornecer importantes subsídios à melhora dos produtos advindos da 
previsão de tempo e clima. 

 



Projeto 17 
 

 

Título do Projeto 
Analise do perfil vertical dos aerossóis sobre a região Sul do Brasil através de sensoriamento 
remoto à laser  

Data de cadastro 
02/05/2011  

Unidade 
Faculdade de Meteorologia  

Departamento 
Departamento de Meteorologia  

Objetivos 
Geral Investigar o perfil vertical dos aerossóis sobre a região Sul do Brasil e seu impacto nos coeficientes de 
extinção e retroespalhamento durante o período de 2007 a 2010. Específicos - Identificar as regiões de origem e 
tipos de aerossóis que foram advectados para a região Sul do Brasil e identificadas através de LIDAR; - 
Determinar o perfil e características ópticas dos aerossóis com sensoriamento remoto a laser - LIDAR; - Analisar o 
impacto dos aerossóis provenientes de diferentes fontes nos coeficientes de absorção e espalhamento através de 
sensoriamento remoto a laser. - Obter os padrões atmosféricos que acarretam transporte de aerossóis para a 
região do estudo. - Analisar casos de estudo de transportes de aerossóis para a região Sul do Brasil de diversas 
fontes de origem.  

Subárea de conhecimento 
1.07.02.06-7 (CNPq)  

Grupo de Pesquisa do Coordenador 
Sensoriamento Remoto  

Prazo de execução 
24 meses  

Início 
01/05/2011  

Término 
01/05/2013  

 

Fonte financiadora Valor liberado 
R$ 0,00  

Coordenador do Projeto  

SIAPE Nome E-mail HS  

1846078  Glauber Lopes Mariano  glauber.mariano@ufpel.edu.br  6   

Alunos envolvidos 

Unidade Nome Curso HS  

FMet Renã Moreira Araújo Meteorologia 5   
 

 
 

Resumo: 
 
Os aerossóis na atmosfera impactam o clima de forma direta (através da interação com a radiação solar) e 
indireta (alterando as propriedades das nuvens). A região Sul do Brasil além dos aerossóis de origem local 
(antropogênica ou natural) possui a particularidade da advecção de regiões conhecidas como grande fonte de 
produção de aerossóis. Destacam-se as regiões e tipo de aerossóis: da Amazônia e Cerrado (queimadas), regiões 
metropolitanas de grandes cidades no sudeste (aerossóis antropogênicos), além da entrada de ar 
consideravelmente mais limpo oriundo do Oceano Atlântico. O objetivo deste trabalho é avaliar os efeitos dos 
aerossóis sobre a região sul do Brasil no coeficiente de retroespalhamento e absorção, através de sensoriamento 
remoto a laser (LIDAR).  

 

 

 

 

 

 

 

 



Projeto 18 
 

Título do Projeto 
Estudo do impacto dos aerossóis na espessura óptica da atmosfera da Região Sul  

Data de cadastro 
02/05/2011  

Unidade 
Faculdade de Meteorologia  

Departamento 
Departamento de Meteorologia  

Objetivos 
Geral - Investigar os impactos dos aerossóis sobre a região Sul do Brasil na espessura óptica atmosférica durante 
o período de 2007 a 2010. Específicos - Quantificar o impacto dos aerossóis na espessura óptica utilizando dados 
do sensor MODIS (satélites TERRA e AQUA) no período de 2007-2010. - Analisar os períodos de máxima e mínima 
quantidade de aerossóis sobre a região Sul do Brasil entre 2007-2010. - Obter os padrões atmosféricos que 
acarretam transporte de aerossóis para a região do estudo. - Analisar casos de estudo de transportes de aerossóis 
para a região Sul do Brasil de diversas fontes de origem.  

Subárea de conhecimento 
1.07.02.06-7 (CNPq)  

Grupo de Pesquisa do Coordenador 
Sensoriamento Remoto  

Prazo de execução 
12 meses  

Início 
01/05/2011  

Término 
01/05/2012  

 

Fonte financiadora Valor liberado 
R$ 0,00  

Coordenador do Projeto  

SIAPE Nome E-mail HS  

1846078  Glauber Lopes Mariano  glauber.mariano@ufpel.edu.br  6   

Alunos envolvidos 

Unidade Nome Curso HS  

FMet Aldírio Diego Lima de Almeida Meteorologia 10  

FMet Rudinei Leal Machado Meteorologia 5  

FMet Thiago Guerreiro Ferreira Meteorologia 5   
 

 
 

Resumo: 
 
O material particulado em suspensão na atmosfera (aerossóis) desempenha um papel importante no clima de 
uma região. Porém, em algumas regiões ainda são escassos os estudos de sua interação com a radiação solar. A 
região Sul do Brasil se situa próxima a grandes fontes conhecidas de material particulado (cerrado brasileiro, 
Amazônia e a região Sudeste do Brasil). Dessa forma possui a particularidade de, além dos aerossóis de origem 
regional, ter a contribuição do transporte de aerossóis de outras fontes com características ópticas bastante 
distintas entre si. Esse projeto pretende analisar o impacto dos aerossóis na atmosfera sobre a região Sul 
utilizando dados oriundos dos satélites TERRA/ AQUA (sensor MODIS) entre o período de 2007-2010. Dessa 
maneira, será possível melhorar o conhecimento do papel que os aerossóis na região Sul do Brasil desempenham 
na atmosfera, sua origem (local ou transportada de outras regiões), e propriedades ópticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projeto 19 
 

 

Título do Projeto 
Avaliação do Potencial de Geração de Energia Eólica no litoral sul do estado do Rio Grande 
do Sul  

Data de cadastro 
28/03/2011  

Unidade 
Faculdade de Meteorologia  

Departamento 
Departamento de Meteorologia  

Objetivos 
Pretende-se, com este estudo, avaliar o potencial de geração de energia elétrica a partir de geradores eólicos, ou 
seja, de geradores de energia elétrica movidos pelo vento. Para atingir este objetivo principal, os comportamentos 
anual e sazonal dos parâmetros do vento (velocidade e direção) serão obtidos para o litoral sul do estado do Rio 
Grande do Sul.  

Subárea de conhecimento 
1.07.03.06-3 (CNPq)  

Grupo de Pesquisa do Coordenador 
Climatologia  

Prazo de execução 
12 meses  

Início 
01/04/2011  

Término 
01/04/2012  

 

Fonte financiadora Valor liberado 
R$ 0,00  

Coordenador do Projeto  

SIAPE Nome E-mail HS  

1806420  Mateus da Silva Teixeira  mateus.teixeira@ufpel.edu.br  4   

Alunos envolvidos 

Unidade Nome Curso HS  

FMet Stefane Fonseca Freitas Meteorologia 4  

FMet Vanúcia Schumacher Pogorzelski Meteorologia 4   
 

 
 

Resumo: 
 
Dados de vento de três estações meteorológicas automáticas do INMET, localizadas no litoral sul do estado do Rio 
Grande do Sul, serão analisados para se avaliar o potencial eólico desta região. Direções e velocidades do vento 
prevalescentes nesta região para cada uma das estações e meses serão obtidos. Além disso, verificar-se-á o 
ajuste dos dados de vento a uma distribuição de probabilidade teórica, que ajudará a obtenção de estimativa do 
potencial energético do vento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projeto 20 
 

 

Título do Projeto 
Simulação numérica de eventos meteorológicos extremos ocorridos no sul do Rio Grande do 
Sul  

Data de cadastro 
25/03/2011  

Unidade 
Faculdade de Meteorologia  

Departamento 
Departamento de Meteorologia  

Objetivos 
Propõem-se realizar simulações numéricas dos dois eventos meteorológicos extremos ocorridos no sul do Rio 
Grande do Sul, apresentados anteriormente. Simulações numéricas em alta resolução podem ajudar a 
identificação de estruturas detalhadas da atmosfera. A partir destas estruturas, procurar-se-á obter explicações 
físicas para a ocorrência destes eventos, que, por consequência, proverão informações adicionais que possam ser 
utilizadas pelos meteorologistas na detecção antecipada de condições propícias à previsão de eventos 
meteorológicos extremos.  

Subárea de conhecimento 
1.07.03.00-4 (CNPq)  

Grupo de Pesquisa do Coordenador 
Climatologia  

Prazo de execução 
12 meses  

Início 
01/04/2011  

Término 
01/04/2012  

 

Fonte financiadora Valor liberado 
R$ 0,00  

Coordenador do Projeto  

SIAPE Nome E-mail HS  

1806420  Mateus da Silva Teixeira  mateus.teixeira@ufpel.edu.br  4   

Alunos envolvidos 

Unidade Nome Curso HS  

FMet Bruno Kabke Bainy Meteorologia 4  

FMet Paola Martins Raffel Meteorologia 4   
 

 
 

Resumo: 
 
Dois eventos meteorológicos extremos serão estudados por meio de simulações numéricas com o modelo de 
mesoescala MM5. Os resultados deste modelo, com uma resolução espacial maior que aquelas obtidas da rede de 
observação meteorológica, permitirão a identificação de estruturas detalhadas da atmosfera associada a estes 
eventos. Um dos eventos ocorreu em outubro de 2001, quando fortes ventos foram registrados nas cidades de 
Pelotas e Rio Grande. O segundo evento ocorreu em janeiro de 2009, quando uma intensa chuva foi registrada na 
região de Pelotas. 

 



Projeto 21 
 

 

Título do Projeto 
Modelagem da Poluição Fotoquímica a partir de Fontes Veiculares  

Data de cadastro 
27/03/2011  

Unidade 
Faculdade de Meteorologia  

Departamento 
Departamento de Meteorologia  

Objetivos 
Este projeto tem como objetivo geral estudar o comportamento das concentrações de ozônio (O3) de superfície e 
seus precursores na Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA), através de simulações numéricas. Um objetivo 
adicional é avaliar a influência da utilização do biodiesel em veículos que circulam na RMPA nas concentrações de 
poluentes. O modelo utilizado será o WRF/Chem (Weather Research and Forecasting/Chemical), o qual será 
implementado sobre uma área cobrindo o Estado do Rio Grande do Sul, dando ênfase às fontes móveis da RMPA.  

Subárea de conhecimento 
1.07.03.04-7 (CNPq)  

Grupo de Pesquisa do Coordenador 
Modelagem Numérica  

Prazo de execução 
36 meses  

Início 
01/03/2011  

Término 
01/03/2014  

 

Fonte financiadora 
CAPES,CNPq  

Valor liberado 
R$ 46.800,00  

Coordenador do Projeto  

SIAPE Nome E-mail HS  

1548633  Jonas da Costa Carvalho  jonas.carvalho@ufpel.edu.br  6   

Alunos envolvidos 

Unidade Nome Curso HS  

FMet Luana Ribeiro Macedo Meteorologia 4  

FMet Viliam Cardoso da Silveira Meteorologia 4   
 

Resumo: 
 
Atualmente, um dos maiores problemas originados pela poluição do ar em áreas urbanas é o provocado por 
oxidantes fotoquímicos, sendo o principal deles o ozônio (O3). O ozônio em superfície é formado por uma série de 
reações fotoquímicas complexas entre óxidos de nitrogênio (NOx = NO + NO2) e compostos orgânicos voláteis 
(VOCs) na presença de luz solar. Os automóveis são as principais fontes de emissão dos precursores de ozônio, 
não descartando a contribuição destes por fontes estacionárias. De acordo com a importância do tema, este 
trabalho tem como objetivo geral estudar o comportamento das concentrações de ozônio (O3) de superfície e 
seus precursores na Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA), através de simulações numéricas. Um objetivo 
adicional é avaliar a influência da utilização do biodiesel em veículos que circulam na RMPA nas concentrações de 
poluentes. O modelo utilizado será o WRF/Chem (Weather Research and Forecasting/Chemical), o qual será 
implementado sobre uma área cobrindo o Estado do Rio Grande do Sul, dando ênfase às fontes móveis da RMPA. 
Para a validação do modelo, os resultados serão comparados com dados de concentração obtidos pelo 
monitoramento da qualidade do ar na RMPA. As informações do inventário de emissões bem como os dados de 
concentração já foram disponibilizadas pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz Roessler 
(FEPAM). 

 

 

 

 

 

 

 



Projeto 22 
 

Título do Projeto 
Análise climática dos eventos extremos de precipitação em Porto Alegre – RS  

Data de cadastro 
29/04/2011  

Unidade 
Faculdade de Meteorologia  

Departamento 
Departamento de Meteorologia  

Objetivos 
Na literatura existem várias metodologias para obtenção dos eventos extremos de precipitação (Teixeira, 2004). 
Aqui, empregar-se-á uma metodologia – já utilizada em Da Silva e Nunes (2011), Machado et al. (2011), entre 
outros – que leva em consideração o histórico de inundações da cidade para que se considere, de alguma forma, o 
fator urbanístico. Detectados e contabilizados os eventos, este estudo tem como objetivo principal avaliar se tais 
eventos extremos de precipitação que podem causar inundação estão sendo mais freqüentes em Porto Alegre-RS. 
Além disso, será verificada a relação entre o comportamento das ocorrências deste tipo de evento com o 
fenômeno climático El Niño e La Niña.  

Subárea de conhecimento 
1.07.03.06-3 (CNPq)  

Grupo de Pesquisa do Coordenador 
clima  

Prazo de execução 
12 meses  

Início 
01/04/2011  

Término 
01/04/2012  

 

Fonte financiadora Valor liberado 
R$ 0,00  

Coordenador do Projeto  

SIAPE Nome E-mail HS  

1740586  Andre Becker Nunes  andre.nunes@ufpel.edu.br  2   

Alunos envolvidos 

Unidade Nome Curso HS  

FMet Bruno Maon Fernandes Meteorologia 4   
 

 
 

Resumo: 
 
Chuvas intensas provocam graves transtornos nas cidades brasileiras. As cidades que tendem a sofrer mais danos 
devido à eventos extremos de precipitação são as que modificaram a cobertura do solo com o avanço da 
urbanização - destacando-se, assim, as metrópoles. Assim posto, o objetivo deste trabalho é a verificação da 
tendência climática das ocorrências deste tipo de evento na cidade de Porto Alegre-RS desde a década de 1960. 
Para isto, será empregada uma metodologia de identificação dos casos que leva em conta o histórico de 
inundações na cidade. Em adição, será verificada a relação entre o número de ocorrências e o fenômeno El Niño. 

 



Projeto 23 
 

Título do Projeto 
Análise Sinótica de Eventos Extremos de Chuva ocorridos em São Luiz Gonzaga, RS, entre 
2000 e 2009  

Data de cadastro 
03/05/2011  

Unidade 
Faculdade de Meteorologia  

Departamento 
Departamento de Meteorologia  

Objetivos 
Objetiva-se, por meio deste projeto, estudar as condições atmosféricas, na escala sinótica, associadas a eventos 
meteorológicos extremos, particularmente, aqueles relacionados a escassez e excesso de chuva, na região do 
município de São Luiz Gonzaga. Para tal, os seguintes objetivos específicos devem ser atingidos: * Definição 
estatística de eventos extremos de chuva: secos e úmidos, selecionando-os. * Realizar composições de eventos 
secos e úmidos, para várias variáveis meteorológicas. * Realizar estudos de casos.  

Subárea de conhecimento 
1.07.03.06-3 (CNPq)  

Grupo de Pesquisa do Coordenador 
CLIMATICO  

Prazo de execução 
14 meses  

Início 
01/05/2011  

Término 
01/07/2012  

 

Fonte financiadora Valor liberado 
R$ 0,00  

Coordenador do Projeto  

SIAPE Nome E-mail HS  

1806420  Mateus da Silva Teixeira  mateus.teixeira@ufpel.edu.br  2   

Alunos envolvidos 

Unidade Nome Curso HS  

FMet Inajara Welter Macedo Meteorologia 2   
 

 
 

Resumo: 
 
O município de São Luiz Gonzaga, situado na região noroeste do estado do Rio Grande do Sul, é atingido 
frequentemente por eventos extremos de chuva. O excesso de chuva (eventos úmidos) normalmente está 
associado com inundações e deslizamentos de terra enquanto que a falta de chuva (eventos secos) normalmente 
está associada com grandes perdas agrícolas e problemas no abastecimento de água à população. Este projeto 
propõe o estudo das condições atmosféricas de escala sinótica associados a eventos extremos secos e úmidos 
ocorridos na região do município de São Luiz Gonzaga. Com os resultados deste projeto, espera-se contribuir com 
a melhora da previsão destes eventos. 

 



Projeto 24 
 

Título do Projeto 
Evolução da estrutura elétrica de tempestades individuais na região Sudeste do Brasil em 2006-
2007, condições atmosféricas associadas e identificação de possíveis preditores  

Data de cadastro 
01/06/2011  

Unidade 
Faculdade de Meteorologia  

Departamento 
Departamento de Meteorologia  

Objetivos 
a) obter a evolução da atividade elétrica ao longo do tempo de vida de tempestades selecionadas; b) analisar o 
posicionamento das DEA positivas/negativas relativamente à nebulosidade destas tempestades; c) avaliar as 
condições atmosféricas nas quais se desenvolveram tempestades com DEA predominantemente 
positivas/negativas; d) identificar campos preditores das tempestades analisadas no item anterior.  

Subárea de conhecimento 
1.07.03.09-8 (CNPq)  

Grupo de Pesquisa do Coordenador 
SatRad  

Prazo de execução 
24 meses  

Início 
01/06/2011  

Término 
01/06/2013  

 

Fonte financiadora Valor liberado 
R$ 0,00  

Coordenador do Projeto  

SIAPE Nome E-mail HS  

420894  Roseli Gueths Gomes  rggomes@ufpel.edu.br  8   

Alunos envolvidos 

Unidade Nome Curso HS  

FMet Juliana George Suleiman Meteorologia 12  

FMet Sandro dos Santos Pereira Meteorologia 12   
 

 
 

Resumo: 
 
As condições ambientais de mesoescala controlam indiretamente a polaridade das descargas elétricas 
atmosféricas de tempestades severas, porque afetam sua estrutura e propriedades dinâmicas e microfísicas. 
Inicialmente, ocorrem as descargas intra-nuvem e, depois, as nuvem-solo. Estas últimas tendem a ocorrer 
quando o núcleo convectivo principal da célula desce em altitude. A partir de então, a quantidade de DEA nuvem-
solo aumenta e passa por um pico. Para realizar a previsão de tempestades, severas ou não, análises tanto das 
condições meteorológicas de grande escala quanto das de mesoescala são essenciais para identificar padrões 
atmosféricos e avaliar os melhores parâmetros preditivos.  

 



Projeto 25 
 

Título do Projeto 
Descargas Elétricas Atmosféricas na Região Sudeste do Brasil nos períodos quentes dos anos 
2006-2011  

Data de cadastro 
01/06/2011  

Unidade 
Faculdade de Meteorologia  

Departamento 
Departamento de Meteorologia  

Objetivos 
a) analisar a variabilidade temporal das DEA; b) identificar os sistemas meteorológicos (padrões de nebulosidade) 
associados às DEA detectadas em superfície; c) aos padrões de nebulosidade e de DEA, obter os padrões de 
precipitação e de convecção; d) caracterizar as condições atmosféricas dos dias em que foram observados 
sistemas meteorológicos associados aos maiores valores de DEA.  

Subárea de conhecimento 
1.07.03.09-8 (CNPq)  

Grupo de Pesquisa do Coordenador 
SatRad  

Prazo de execução 
24 meses  

Início 
01/06/2011  

Término 
01/06/2013  

 

Fonte financiadora Valor liberado 
R$ 0,00  

Coordenador do Projeto  

SIAPE Nome E-mail HS  

420894  Roseli Gueths Gomes  rggomes@ufpel.edu.br  8   

Colaboradores 

Nome Instituição HS  

Carina Klug Padilha Reinke UFPel 4  

Alunos envolvidos 

Unidade Nome Curso HS  

FMet Simone Maria Strieder Meteorologia 12   
 

 
 

Resumo: 
 
O Brasil é um dos países onde a ocorrência de Descargas Elétricas Atmosféricas (DEA) é uma das mais elevadas 
no planeta e ocorrem em função da separação de cargas dentro das nuvens Cumulonimbus. Como processos 
dinâmicos e microfísicos afetam a geração das DEA em tempestades convectivas? Esta pergunta, fundamental em 
pesquisa sobre eletricidade atmosférica, é muito difícil de responder, porque existem vários tipos de sistemas 
convectivos bem como diferentes padrões de DEA. Além disto, estas últimas podem ocorrer tanto nas áreas 
convectivas quanto nas estratiformes das tempestades. O número de DEA detectadas por hora revela 
características da evolução das tempestades.  

 



Projeto 26 
 

Título do Projeto 
Efeitos da erupção do vulcão Puyehue no Chile na atmosfera - Ênfase sobre os países da 
região Sul da América do Sul  

Data de cadastro 
19/08/2011  

Unidade 
Faculdade de Meteorologia  

Departamento 
Departamento de Meteorologia  

Objetivos 
Geral Analisar o impacto da erupção do vulcão Puyehue, Chile na atmosfera da região Sul da América do Sul em 
2011. Específico - Estudar o impacto da erupção através do sensor MODIS (espessura óptica dos aerossóis, raio 
efetivo das partículas e expoente de Ângstrom - Estudar os padrões atmosféricos que propiciou a advecção das 
cinzas vulcânicas para algumas localidades da região Sul da América do Sul e resultou no fechamento do espaço 
aéreo. - Estudar os padrões atmosféricos em altos níveis que propiciou a advecção das cinzas vulcânicas para 
regiões distantes do vulcão - Analisar casos de estudo durante a erupção no que diz efeito aos dados fornecidos 
pelo sensor MODIS.  

Subárea de conhecimento 
1.07.03.00-4 (CNPq)  

Grupo de Pesquisa do Coordenador 
SATRAD  

Prazo de execução 
12 meses  

Início 
01/08/2011  

Término 
01/08/2012  

 

Fonte financiadora Valor liberado 
R$ 0,00  

Coordenador do Projeto  

SIAPE Nome E-mail HS  

1846078  Glauber Lopes Mariano  glauber.mariano@ufpel.edu.br  3   

Colaboradores 

Nome Instituição HS  

Ericka Voss Chagas Mariano INPE 4  

Alunos envolvidos 

Unidade Nome Curso HS  

FMet Bruno Zanetti Ribeiro Meteorologia 3  

FMet Viliam Cardoso da Silveira Meteorologia 3   
 

 
 

Resumo: 
 
O vulcão Puyehue localizado no Chile (LAT 40,590ºS e LON 72,117ºO) a 2240m de atitude após 50 anos sem 
atividade entrou em erupção no dia 04 de junho de 2011. Inicialmente a nuvem de fumaça e cinzas decorrentes 
da atividade vulcânica afetou somente a região do Chile, porém devido a altitude onde foram lançadas, esses 
materiais foram advectados para as regiões vizinhas, com destaque para a Argentina, Uruguai e Sul do Brasil 
ocasionando o fechamento de aeroportos das regiões citadas. Pretende-se com esse projeto analisar as 
características presentes na atmosfera durante o evento que ocasionaram a advecção dessa pluma além dos 
impactos dos aerossóis sendo analisados através da espessura óptica, raio efetivo da partícula e expoente de 
Ângstrom obtidos pelo sensor MODIS que se encontra a bordo dos satélites (AQUA/ TERRA). As análises dos 
campos meteorológicos serão feitas utilizando dados do NCEP (1,0º resolução espacial e 6h de resolução 
temporal). 

 


