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Abstract:b Thisb paperb presentsb theb EtaModelWb package,b developedb inb theb Rb
programmingb language,b whichb aimsb tob facilitateb accessb tob theb weatherb forecastb datab
generatedb byb CPTEC/INPEb throughb theb Etab Modelb 15kmb simulationb model.b Theb
EtaModelWb packageb hasb functionsb forb accessingb weatherb datab asb wellb asb generatingb
chartsb andb mapsb basedb onbthisbdata.bWithbthisbpackage,bdevelopersbandbusersbofbthebRb
languageb canb countb onb anb easy-to-useb toolb forb accessingb andb manipulatingb theb
weather forecast data generated by CPTEC/INPE.b
Resumo:b Esteb artigob apresentab ob pacoteb EtaModelW,b desenvolvidob nab linguagemb deb
programaçãob R,b ob qualb temb porb objetivob facilitarb ob acessob aosb dadosb dab previsãob dob
tempob geradosb pelob CPTEC/INPEb porb meiob dob modelob deb simulaçãob Etab Modelb
15km.b Ob pacoteb EtaModelWb possuib funçõesb parab acessob aosb dadosb deb previsãob dob
tempob bemb comob ab geraçãob deb gráficosb eb mapasb comb baseb nestesb dados.b Comb esteb
pacote,b desenvolvedoresb eb usuáriosb dab linguagemb Rb podemb contarb comb umab
ferramentab deb fácilb utilizaçãob parab ob acessob eb manipulaçãob dosb dadosb deb previsãobdob
tempo gerados pelo CPTEC/INPE.b
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Introduçãob

Ob modelob numéricob regionalb deb previsãob deb tempob Etab Model,b foib desenvolvidob pelab
Universidadeb deb Belgradob nab Sérviab nob iníciob dab décadab deb setenta,b entrandob emb produçãob nob
Nationalb Centersb forb Environmentalb Predictionb (NCEP)b [Mesingerb 2004].b Ob Centrob deb Previsãob
dob Tempob eb Estudosb Climáticosb (CPTEC),b dob Institutob Nacionalb deb Pesquisasb Espaciaisb(INPE),b
adotoub esseb modelob emb 1996b comb ob objetivob debfornecerbabPrevisãobNuméricabdobTempobsobrebab
áreab dab Américab dob Sulb [Choub et.b alb 2012].b Ob modelob Etab utilizadob nob CPTECb possuib versõesb
comb gradeb deb resoluçãob deb 40,b 20,b 15b eb 5km.b Parab esteb trabalhob foib utilizadob ob modelob Etab comb
resoluçãob deb 15km.b Osb dadosb geradosb pelob modelob Etab parab ab previsãob dob tempob sãob
disponibilizadosb pelob CPTEC/INPEb parab seremb utilizadosb porb outrosbsoftwaresboubaplicaçõesbemb
formatob binário,b porb protocolob deb transferênciab deb arquivosb FTP.b Ab partirb disso,b ob pacoteb
EtaModelWb foib criadobcombabintençãobdebfacilitarbobacessobaosbdadosbgeradosbebdisponibilizadosb
pelob CPTEC/INPEb parab desenvolvedoresb deb softwareb queb utilizamb ab linguagemb deb programaçãob
R,b tendob comobobjetivobquebsuasbfunçõesbpossambfacilitarbobacessobaosbdadosbdebmaneirabintuitivab
e simples.b
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Destab forma,b esteb artigob foib organizadob dab seguinteb forma:b nob capítulob 2b sãob descritosb osb
pacotes R que, assim como o pacote EtaModelW, tem por objetivo o acesso a dados da previsão
dob tempob eb deb clima,b geradosb porb diversosb modelosb deb simulaçãob computacionaisb eb fornecidosb
porb diversasbfontesbdebdados.bAinda,bnestebcapítulo,bébapresentadabumabtabelabcomparativabparabasb
característicasb observadasb emb cadab pacote.b Nob capítulob 3b éb descritob comob umb pacoteb R ébcriado,b
sua natureza, estrutura, além de uma tabela comparativa entre pacotes. No capítulo 4 tem-se a
descriçãob completab dob pacoteb EtaModelW,b suasb funçõesb externasb eb internas,b ab formab deb usob
destas,b exemplosb eb seusb resultadosb apósb cadab execução.b Nob capítulob 5b sãob apresentadasb as
conclusões e trabalhos futuros.b
b
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Trabalhos relacionadosb

Algunsb dosb pacotesb dab linguagemb R,b comb objetivosb similaresb aob EtaModelW,b foramb
avaliadosb parab darb embasamentob ab pesquisa.b Foramb analisadasb característicasb comob asb diversasb
funçõesb implementadasb porb cadab pacoteb eb seusb respectivosb objetivos.b Nab Tabelab 1b sãob
apresentadas,b deb formab comparativa,b asb característicasb queb maisb seb destacamb nestesb pacotes,b jáb
incluindo o pacote EtaModelW que foi desenvolvido neste trabalho.bb
b
a) rNOMADSb -b anbinterfacebtobthebNOAAbOperationalbModelbArchivebandbDistributionb
System:b Ob pacoteb rNOMADSb automatizab ob downloadb dosb dadosb deb previsãobdobtempobdob
Nationalb Oceanicb andb Atmosphericb Administration'sb Operationalb Modelb Archiveb andb
Distributionb Systemb (NOMADS)b [Bowmanb andb Leesb 2015].b Atualmente,b ofereceb suporteb
ab umab significativab variedadeb deb modelos,b desdeb modelosb meteorológicosb globaisb ab umab
altitudeb deb maisb deb 40b km,b modelosb climáticosb regionaisbdebaltabresoluçãobebabmodelosbdeb
ondasb eb gelob marinho.b Ob pacoteb éb ob primeirob ab fornecerb acessob ab dadosb deb modelosb
operacionaisb praticamenteb emb tempob real,b oub seja,b próximob deb quandob estesb dadosb sãob
produzidos,b ob conhecimentob dob estadob atualb eb futurob dab atmosferab eb oceanosb éb
fundamentalb parab muitasb áreasb dob conhecimentob comob asb geociências,b porb exemplo,b
dispersãob deb cinzasb vulcânicas,b infra-sons,b propagaçãob eb modelagemb deb inundaçãob porb
tempestades.b Osb dadosb dab previsãob dob tempob utilizadosb pelob pacoteb sãob geradosb quatrob
vezesb aob diab ab cadab seisb horasb pelob modelob deb simulaçãob Globalb ForecastbSystemb(GFS).b
Ab leiturab deb dadosb podeb serb feitab deb duasb formas:b lerb dadosb emb ASCIIb diretob dob servidorb
usandob ob sistemab deb DODS-GRADS,b oub atravésb deb downloadb deb arquivosb emb formatosb
GRIB1 ou GRIB2.b
b) rdwdb -b anb Rb packageb tob select,b downloadb andb readb climateb datab fromb theb Germanb
Weatherb Service:b Desenvolvidob parab obterb dadosb dob Climateb Datab Centerb (CDC)b dob
Germanb Weatherb Serviceb (DWD).b Baseadob nob conceitob deb índicesb queb ajudamb ab
selecionar,b baixarb eb processarb osb arquivosb deb umb servidorb FTPb queb disponibilizab
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c)

d)

e)

f)

gratuitamenteb milharesb deb sériesb climáticasb geradasb nasb estaçõesb meteorológicasb alemãsb
[Boessenkoolb 2019].b Ab propostab desteb pacoteb éb facilitarb ob acessob deb cientistasb ab estasb
séries de dados, mesmo quando estes não estiverem familiarizados com a linguagem R.b
rnoaab -b NOAAb Weatherb Datab fromb R:b Ob pacoteb éb umb clienteb dab APIb dob Nationalb
Oceanicb andb Atmosphericb Administrationb (NOAA),b queb possuib váriasb fontesb deb dados,b
agrupadasb primariamenteb eb denominadasbdebdatasets.bParabcadabrecursobdabAPI;bcomob
dados,b tiposb deb dados,b categoriasb deb tiposb dados,b localização,b categoriasb deb localizaçãob eb
estações,b existembfunçõesbespecíficasbparabsuabutilização.bDentrebosbdatasets,bobqualbseb
destacab porb possuir umab maiorb quantidadeb deb funçõesb deb consultab éb ob datasetb dob
Nationalb Climaticb Datab Centerb (NCDC);b suasb funçõesb sãob reconhecidasb porb seremb
precedidasb porb ncdc_*b [Chamberlainb et.b alb 2019].b Esteb datasetb éb o responsávelb pelab
previsãob numéricab dob tempob nesteb pacote,b utilizandob dadosb originadosb pelob modelob deb
simulaçãob Globalb Ensembleb Forecastb Systemb (GEFS).b Ob pacotebpossuibaproximadamenteb
umab centenabdebfunções,butilizandobprotocolosbHTTPbebFTPbparababtransferênciabdebdados,b
queb permitemb alémb dob acessob àb previsãob dob tempo,b ob acessob àb informaçõesbclimáticasbdeb
maisb deb umbséculobdebobservações.bObpacotebpossuibaindabtrêsbdatasetsbimplícitosbcomb
metadadosb sobreb localizaçõesb eb tempestades,b ab descontinuaçãob dob fornecimentobdebdadosb
deb umab determinadab fonteb dob NOAAb podeb acontecerb porb parteb dob Governob Americanob eb
afetar significativamente as funções do pacote.b
weathercanb -b Downloadb andb formatb weatherb datab fromb Environmentb andb Climateb
Changeb Canada: Pacoteb Rb parab acessob aosb dadosb históricosb deb meteorologiab dob
Environmentb andb Climateb Changeb Canadab (ECCC),b umb serviçob públicob eb gratuítob dob
Governob dob Canadá,b queb forneceb dadosb deb aproximadamenteb oitobmilbestaçõesbclimáticasb
registradosb desdeb 1840 atéb ab presenteb data,b emb frequênciasb mensais,b diáriasb eb horárias.b
Temb comob principalb característicab permitirb ab montagemb deb conjuntosbdebdadosbabpartirbdab
consultab ab informaçõesb deb múltiplasb estaçõesb meteorológicas,b issob combinadob comb
intervalosb deb tempob eb debfrequênciabdosbdados,balémbdabcapacidadebdebinterpolaçãobdestesb
[LaZerteb andb Albersb 2018].b Ob pacoteb possuib aindab datasetsb comb metadadosb dab fonteb
de dados do pacote, de estações de captação e de variáveis da previsão do tempo.b
darkskyb -b Rb interfaceb to theb DarkbSkybAPI:bObpacotebdarkskybfornecebacessobàbDarkb
Skyb API,b disponibilizandob dadosb dasb condiçõesb meteorológicasb globaisb atuaisb eb dab
previsãobdobtempob[Rudisb2019].bEstab APIbporbsuabvezbébresponsávelbporbacessarbdadosbdeb
váriasb outrasb fontesb comob ob NOAA.b Osb períodosb dab previsãob são:b seteb diasb comb
frequênciab diária,b doisb diasb comb frequênciab horáriab eb porb umab horab comb frequênciab deb
minuto em minuto.bb
weatherDatab -b Getb Weatherb Datab fromb theb Web:b Ob pacoteb weatherDatab possuib
funçõesb queb ajudamb nab obtençãob deb dadosb meteorológicosb históricosb tendob comob fonteb ab
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Weatherb Undergroundb APIb [Narasimhanb 2019].b Ab partirb deb umab localizaçãob eb deb umb
intervalob deb datas,b ob pacoteb facilitab ab buscab porb dadosb meteorológicosb comobtemperatura,b
pressão,b entreb outros.b Ob pacoteb possuib aindab datasetsb comb metadadosb sobreb estaçõesb
climatológicasb eb dadosb climáticosb de algumasb cidadesb emb anosb específicos.b Ab empresab
proprietária dab Weatherb Undergroundb APIb foib adquiridab pelab IBMb emb 2012,b sendob osb
serviçosb gratuitosb encerradosb aob finalb deb 2018,b enquantob osb serviçosb pagosb foramb
migrados para outras API’s da IBM.b
g) RNCEPb -b Obtain,b Organize,b andb Visualizeb NCEPb Weatherb Data:b Ob Pacoteb RNCEPb
contémb funçõesb parab recuperar,b organizarb eb visualizarb osb dadosb meteorológicosb
provenientesb dob Nationalb Centersb forb Environmentalb Predictionb (NCEP)b eb dob Nationalb
Centerb Atmosphericb Researchb (NCAR),b ambosb parteb dob NOAA.b Osb dadosb podemb serb
filtradosb porb intervalosb deb tempob eb localização.b Comb ob RNCEPb éb possívelb obterb ab
visualizaçãob destesb dadosb porb meiob deb mapa,b assimb comob simularb trajetóriasb deb voosb deb
acordo com dados definidos pelo usuário [Kemp et. al 2017].bb
h) rwundergroundb -b Rb Interfaceb tob Weatherb Undergroundb API:b Ob pacoteb
rwundergroundb possuib funçõesb parab obterb dadosb meteorológicosb históricosb eb dab
previsãob dob tempob ab partirb dab Weatherb Undergroundb API.b Algumasb dasb variáveisb dab
previsãob dob tempob queb podemb seremb obtidas:b temperaturab mínimab eb máxima,b
precipitação,b chuva,b neve,b velocidadeb máximab eb médiabdobvento,bumidadebmínima,bmédiab
eb máximab parab osb próximosb trêsb oub dezb dias,b todasb estasb variáveis,b eb aindab pontob deb
orvalho,b direçãob dob vento,b índiceb radiaçãob UV,b sensaçãob deb vento,b índiceb deb calorb eb
sensaçãob térmicab comb previsãob horáriab parab asb próximasb vintebebquatrobhorasboubdezbdias.b
Alémb disso,b éb possívelb obterb informaçõesb sobreb ob nascerb ebpôrbdobsol,bcondiçõesbdebmaré,b
imagensb deb satélite,b alertasb meteorológicosb eb deb furacões,b faseb dab Luab eb temperaturasb
históricasb parab osb últimosb trintab anosb [Shumb 2019].b Ob pacoteb tambémb possuib umb
datasetb comb metadadosb deb aeroportosb distribuídosb porb todosb osb continentes.b Esteb
pacoteb passab pelab mesmab situaçãob comb relaçãob àb suab fonteb deb dados,b assimb comob ocorreb
comb ob pacoteb weatherData,b suab APIb foib adquiridab pelab IBM,b osb serviçosb gratuitosb
foram encerrados e os pagos foram migrados para outras API’s.b
i) riemb -b Accessesb Weatherb Datab fromb theb Iowab Environmentb Mesonet:b Pacoteb queb
acessab informaçõesb climáticasb dab Iowab Environmentalb Mesonetb dab IowabStatebUniversity,b
forneceb atravésb deb umab APIb dadosb históricosb dab redeb deb estaçõesb Automatedb Surfaceb
Observingb System,bconhecidabcomobredebASOS,bebdabredebdebestaçõesbAutomatedbWeather
Observingb System,b conhecidab comob redeb AWOSb [Salmonb andb Andersonb 2016].b Obpacoteb
forneceb apenasb trêsb funçõesb básicas,b umab consultab àsb redesb deb estações,b umab consultab àsb
estaçõesb deb umab determinadab redeb deb estaçõesb eb umab consultab diretamenteb aosb dadosb deb
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umab estaçãob emb umb determinadob períodob deb tempo,b nestabconsultabébpossívelbobterbdadosb
até a hora da execução da consulta.b
j) SkyWiseDataTransferRb -b SkyWiseNetCDFR:b Pacotesb queb funcionamb emb conjuntob eb
extraemb dadosbdasbAPI’sbdabplataformabWeatherOps,bestabporbsuabvez,bfornecebserviçosbdeb
apoiob àb decisãob emb negociaçõesb deb commoditiesb nosb ramosb dab agricultura,b energiab eb
transporte.b Ob primeirob pacoteb éb responsávelb pelab interaçãob eb transferênciab deb dados.b Ob
segundobpacotebébresponsávelbpelabconversãobdosbdadosbquebsãobdisponibilizadosbpelabAPIb
nob formatob NetCDF,b umb formatob otimizadob parab dadosb científicosb queb temb comob
característicasb principaisb serb portávelb eb escalávelb,bparabosbtiposbdebdadosbdablinguagembR,b
o pacote ainda é responsável pela consulta à API [Thompson 2017].b
b
Ab seguirb éb apresentadab umab tabelab comparativab entreb asb característicasb principaisb dosb
pacotes descritos anteriormente.bb
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
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Versãob

Open sourceb

Períodob

Climab

Tempob

ەb

1b
2b

03/2019b

2.4.1b

ەb

NOMAD
Sb

ەb

16 diasb

b

ەb

Ab

ەb

ەb

1b
2b

05/2019b

1.0.2b

ەb

DWDb

ەb

100 a.b

ەb

b

Bb

ەb

ەb

ەb

1b
2b

01/2019b

0.8.5b

ەb

NOAAb

ەb

16d/110ab

ەb

ەb

Cb

ەb

ەb

ەb

ەb

1b
2b

10/2018b

0.2.8b

ەb

ECCCb

ەb

180 a.b

ەb

b

Db

b

ەb

ەb

ەb

ەb

1b
2b

09/2017b

1.3.0b

ەb

DarkSkyb
APIb

ەb

7 diasb

b

ەb

Eb

b

b

ەb

ەb

ەb

ەb

1b
2b

0.6.0b

ەb

WUb

b

-b

ەb

b

Fb

ەb

b

ەb

ەb

ەb

ەb

1b
2b

1.0.8b

ەb

NCEP-b
NCARb

ەb

70 a.b

ەb

b

Gb

ەb

ەb

ەb

ەb

ەb

ەb

1b
2b

0.1.8b

ەb

WUb

ەb

10d/30ab

ەb

ەb

Hb

b

b

ەb

ەb

ەb

ەb

1b
2b

0.1.1b

ەb

IEMb

b

46 a.b

ەb

b

Ib

b

b

ەb

ەb

ەb

ەb

2b

-b

0.1.0b

ەb

WOb
APIb

ەb

-b

b

ەb

Jb

ەb

ەb

ەb

ەb

ەb

ەb

2b

06/2019b

1.0.0b

ەb

INPEb

ەb

8 diasb

b

ەb

Kb

Pacotes Rb

Repositório:b
1 CRANb
2 GitHubb

ەb

ەb

ەb

b

b

Última Atualizaçãob

Fonteb

Coordenadasb
Geográficasb

Linuxb

ەb

ەb

ەb

b

06/2017b 01/2017b 05/2018b 09/2016b

Windowsb

ەb

b

b

b
Característicasb

Tabela 1: Comparativo das características de alguns pacotes em R que acessam e disponibilizam dados de previsão do tempo e de clima.b
A - rNOMADS; B - rdwd; C - rnoaa; D - weathercan; E - darksky; F - weatherData; G - RNCEP; H - rwunderground; I - riem;bb
J - SkyWiseDataTransferR/SkyWiseNetCDFR;K - EtaModelW.bb
b

Previsãob

Pacoteb

OS Xb

ەb

b

Formatobb
Gráficosb
da saídab

Sistemab
Operac.b

Texto e/ou tabelasb

b

Mapasb
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b
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Criação de pacotes em Rb

Rb éb umab linguagemb deb programaçãob comb umb conjuntob integradob deb recursosb debsoftwareb
parab manipulação,b cálculo,b computaçãob estatísticab eb visualizaçãob gráficab deb dadosb [Venables,b
Smithb andb Rb Coreb Teamb 2019].b Ab linguagemb éb altamenteb extensívelb porb meiob deb módulosb
adicionaisb denominadosb deb pacotes.b “Emb R,babunidadebfundamentalbdobcódigobcompartilhávelbébob
pacote.b Umb pacoteb reúneb código,b dados,b documentaçãob eb testesb eb éb fácilb deb compartilharb comb
outrasb pessoas”b [Wickhamb 2015].b Parab usá-los,b elesb devemb serb disponibilizadosb emb umb lugarb
ondeb ab linguagemb oub interfaceb deb desenvolvimentob dab linguagemb comob ob RStudio,b osb possab
encontrar.b
b Ob sistemab deb gerenciamentob deb pacotesb Rb éb conhecidob comob Theb Comprehensiveb Rb
Archiveb Networkb (CRAN),b queb alémb deb manterb osb própriosb pacotesbcontêmbmetadadosbtaisbcomob
dependênciasb eb informaçõesb deb licençab relevantesb parab ob processob deb instalação.b Ob CRANb
forneceb principalmenteb arquivosb comb códigosb fontes,b arquivosb bináriosb eb umab riquezab deb
documentação, como manuais, tutoriais e referências [Hornik 2012].b
Umb pacoteb é,b porb natureza,b umb diretóriob deb arquivosb queb estendemb asb funçõesbbásicasbdab
linguagemb deb programaçãob R.b Ab estruturab maisb simplesb possívelb deb umb pacoteb Rb consisteb
basicamenteb emb umb diretóriob raizb queb contémb osb arquivosb DESCRIPTION,b queb porb suab vezb
contémb informaçõesb básicasb sobrebeste.bObarquivobNAMESPACE,bquebtembabdefiniçãobdasbfunçõesb
queb estarãob disponíveisb parab usuáriosb eb asb funçõesb deb outrosb pacotesb queb ob pacoteb Rb necessitaráb
usarb eb ob subdiretóriob R/,b ondeb encontramosb osb códigos-fonteb deste.b Aindab éb possívelb terb nob
diretóriob raizb osb subdiretóriosb data,b demo,b exec,b inst,b man,b po,b src,b tests,b toolsb eb
vignettes,b eb osb arquivosb INDEX,b configure,b cleanup,b LICENSEb e NEWS. Alémb
destesb aindab éb possívelb terb juntob aob diretóriob raizb osb arquivosb INSTALLb comb instruçõesb deb
instalaçãob dob pacote, README/README.mdb eb ChangeLogbquebpoderãobserbúteisbparabusuáriosb
eb desenvolvedoresb [Rb Developmentb Coreb Team,b 2019].b Umb pacoteb podeb assumirb diferentesb
estadosb emb suab vidab útil,b Source Package,b Bundled Package,b Binary Package,b
Installed Packageb eb In-Memory Package.b Ab Figurab 1b apresentab umab estruturab
bastante comum de um pacote.b

Figura 1: Um pacote R é uma convenção para organizar arquivos em diretórios, esta figura mostra comob
estão dispostas as sete partes mais comuns um pacote R.b
Fonte:https://github.com/rstudio/cheatsheets/raw/master/package-development.pdfb
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O pacote EtaModelWb

Ob pacoteb EtaModelWb foib desenvolvidob parab serb disponibilizadob deb formab públicab nob
repositóriob remotob GitHub,b seguindob osb padrõesb deb desenvolvimentob dab linguagemb Rb exigidosb
pelo CRAN, conforme documentação oficial do repositório. Ele tem como objetivo principal a
disponibilizaçãob deb dadosb referentesb àb previsãob dob tempob geradasb eb fornecidasb diariamenteb pelob
CPTEC/INPE.b Dessab formab foramb criadasb funçõesb queb retornamb aob usuáriob informaçõesb
fundamentaisb dab previsãob dob tempo,b ab partirb dab passagemb deb parâmetros.b Estasb funçõesb quandob
disponibilizadas por meio de um pacote facilitam o desenvolvimento de outros softwares,
sistemasb eb atéb outrosb pacotes,b abstraindob implementaçõesb complexasb queb demandamb umab
quantidadeb deb tempob significativab dob desenvolvedor.b Parab ab construçãobdestebforambutilizadosbosb
seusb pares,b jsonlite,b ggplot2,b RCurl,b XML,b leaflet,bmagrittr,bmethods,bstatsbeb
stringr, além daqueles incluídos por padrão na distribuição da linguagem R, utils e base.
ObpacotebEtaModelWbutilizabdadosbdebumabúnicabfonte,bCPTEC/INPE,bebdebumbúnicobmodelobdeb
simulação, Eta Model 15 km.b
Para atingir os objetivos acima descritos, o pacote possui onze funções:b
a) info_EtaModel()b -b funçãob visívelb aob usuáriob quebretornabmetadadosbdasbvariáveisbdab
previsãob dob tempob disponíveisb para ab datab corrente,b alémb deb dadosb queb seb referemb ao
próprio modelo de simulação;
b) getWeatherData()b -b funçãob visívelb aob usuáriob queb retornab umbsubconjuntobdebdadosb
de uma variável da previsão do tempo, para uma determinada coordenada, hora e dia;b
c) coord_checker()b -b funçãob nãob visívelb aob usuáriob queb verificab seb asb coordenadasb
informadas pelo usuário estão dentro de um intervalo de coordenadas válidas do modelo;
d) coord_adjuster()b -b funçãob nãob visívelb aob usuáriob queb ajustab ab coordenadab
informadab comob parâmetrob pelob usuário,b parab ab coordenadab maisb próximab eb válidab pelob
modelo;b
e) binfile_downloader() - função não visível ao usuário que a partir de uma
determinadab variávelb dab previsãob dob tempob eb ab datab corrente,b realizab exclusivamenteb ob
download de arquivo binário disponibilizado via protocolo FTP pelo CPTEC/INPE;b
f) binfile_converter()b -b funçãob nãob visívelb aob usuáriob queb ab partirb deb umab
determinada variável da previsão do tempo e a data corrente, realiza a conversão de
arquivo binário em um Data Frame;b
g) download_forecast()b -b funçãob visívelb aob usuáriob queb controlab ab execuçãob dasb
funçõesb binfile_downloader()b eb binfile_converter().b Ab funçãob criab umb
arquivo no formato .RDA com os dados da variável da previsão do tempo solicitada;
h) plot_variable()b -b funçãob queb gerab umb gráficob deb umab variávelb dab previsãob dob
tempo, com base em uma coordenada e em um intervalo de tempo;b
i) plot_thp()b -b funçãob queb gerab gráficob únicob comb asb variáveis,b temperaturab ab 2bmetrosb
da superfície, umidade do ar e a precipitação pluviométrica, com base em uma
coordenada e em um intervalo de tempo;b
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j) plot_meteogram()b -b funçãob queb gerab umb meteogramab combasbvariáveis,btemperaturab
ab 2b metrosb dab superfície,b umidadeb dob ar,b precipitaçãob pluviométrica,b radiaçãob solarb eb
ventos a 10 metros, com base em uma coordenada e em um intervalo de tempo;b
k) plot_map()b -b funçãob queb gerab umb mapab comb umb conjuntob deb territóriosb deb estadosb
brasileirosb oub todob ob territóriob brasileiro,b emb umb determinadob diab eb horab parab umab
determinada variável da previsão do tempo.b
b
4.1

Informações sobre o modelo de simulação da previsão do tempo.b

Ab funçãob dob pacoteb EtaModelWb queb forneceb osb metadadosb dob modelo,b bemb comob asb
variáveis da previsão do tempo disponíveis para a data corrente é descrita a seguir:b
a) info_EtaModel()b -b estab funçãob retornab informaçõesb referentesb aob modelob deb
simulaçãob computacionalb dob pacoteb eb asb variáveisb dab previsãob dob tempobdisponíveis,bqueb
auxiliarãob nab utilizaçãob corretab dab funçãob getWeatherData().b Dentreb estasb
informaçõesb tem-se:b resoluçãob dob modelo,b ob intervalob deb latitudesb eb longitudesb válidasb
parab ob modelo,b asb variáveisb disponíveis,b eb ob períodob deb previsãob dob tempob disponível.b Ob
códigob fonteb dab funçãob estáb disponívelb nob arquivob weather.Rb dob subdiretóriob R/b dob
pacote. A execução e o resultado dessa função podem ser vistos na Figura 2.b

Figura 2: Chamada e retorno da função info_EtaModel(), destacado em vermelho, os metadados dob
modelo, e logo abaixo as variáveis da previsão do tempo disponíveis.b
b

4.2

Acesso aos dados gerados pelo modelob

O acesso aos dados da previsão do tempo através das funções do pacote, são descritas emb
maiores detalhes a seguir:b
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a) getWeatherData()b -b essab funçãob éb visívelb aob usuáriob eb recebeb comob parâmetros,b
lon,b lat,b variable,b itimeb eb ftime.b Osb parâmetrosb latb eb lon,b representamb ab
latitudebeblongitudebebsãobobrigatórias.bPelobfatobdebabprevisãobserbgeradabparabumbpontobdeb
grade,b estasb coordenadasb serãob ajustadasbcasobnecessário,butilizandobfunçõesbauxiliaresbdob
pacote,b parab umab coordenadab válidab pelob modelob deb simulação.bObparâmetrobvariableb
fazb referênciab àb variávelb dab previsãob dobtempobquebsebdesejabobterbosbdados,bdevebserbumab
cadeiab deb quatrob caracteresb conformeb osb valoresb retornadosb pelab função
info_EtaModel() no campo variable.bb
Osb parâmetrosb itimeb eb ftimeb representamb ab data/horab inicialb eb final,b seusb formatosb
devemb serb umab cadeiab debcaracteres,bondebosbquatrobprimeirosbsebreferembaobano,bobquintob
eb sextob seb referemb aob mês,b ob sétimob eb oitavob seb referemb aob diab eb porb fimb osb doisb últimosb
caracteresb seb referemb àb hora.b Veja-seb comob exemplob ab cadeiab deb caracteresb
“2019032704”:b tem-seb nesteb exemplob ab seguinteb datab eb hora:b 27/03/2019b àsb 4hrs.b Ab
funçãob permiteb queb umb destesb doisb parâmetrosb sejabomitidoboubambos,bquandobinformadob
apenasb itimeb temb comob retornob osb dadosb apenasb daquelab datab eb horab específica,b aob
informarb ambosb osb parâmetrosb obtém-seb entãob ob retornob dosb dadosb dob intervalob debdiasbeb
horasb informados.b Porbfim,baobomitirbambosbosbparâmetrosbtem-sebcomobretornobdabfunçãob
todosb osbdadosbdabprevisãobnuméricabdobtempobparabumabvariávelbespecíficabnobperíodobdeb
oitob diasb àb contarb dab datab deb downloadb dosb dadosb dob CPTEC/INPE.b Nab Figurab 3b éb
apresentado o retorno de dados pela função a partir do seguinte código e exemplo:b
getWeatherData(lon = -50.88, lat = -28.51, "tp2m", itime = "2019062000")

Figura 3: Chamada e retorno da função getWeatherData(), um objeto do tipo List é apresentado, onde ob
último atributo deste contém os dados solicitados à função.b

Nesteb exemplob foib informadob umab coordenadab queb precisoub serb ajustadab parab umb pontob
válidob maisb próximo.b Umab datab inicialb foib descrita,b masb ab datab finalb não,b sendobassim,bapenasbosb
dados da data inicial foram retornados pela função.b
10b

b

4.3

Funções auxiliaresb

Foramb implementadasb cincob funçõesb queb dãob suporteb àsb demaisb funções,b tendob comob
objetivosb geraisb ob downloadb deb arquivob bináriob viabprotocolobFTPbdobCPTEC/INPE,babconversãob
dob arquivob bináriob emb umb Data Frameb eb porb fimb ab gravaçãobdebumbarquivobnobformatob.RDAb
nob subdiretóriob data/b dob diretóriob deb trabalho.b Essasb funçõesb estãob implementadasb nob arquivob
utils.R do subdiretório R/.b
Asb duasb funçõesb ab seguirb temb ob papelb deb validarb eb ajustarb respectivamenteb ab coordenadab
informadab comob parâmetrob nab funçãob getWeatherData().bAbvalidaçãobébnecessáriabumabvezb
queb ob modelob Etab temb umab áreab deb abrangênciab limitada,b ob ajusteb éb necessáriob jáb queb nembtodasb
as coordenadas da área de abrangência do modelo são de fato utilizadas por este.b
b
a) coord_checker()b -b essab funçãob auxiliarb éb responsávelb porb verificarb seb asb
coordenadasb informadasb pelob usuáriob comob parâmetrob estãob inseridasb nob intervalob deb
coordenadasb deb abrangênciab dob modelob Eta.b Ab funçãob nãob possuib retorno,b apenasb podeb
encerrarb ab aplicaçãob casob encontreb coordenadasb forab dob intervalob deb coordenadasb
abrangidas pelo modelo.bb
b) coord_adjuster()b -b umab vezb queb ab funçãob coord_checker() validoub ab
coordenada,b essab funçãob auxiliarb éb responsávelb pelob ajusteb necessáriobsobrebabcoordenadab
informadab comob parâmetro,b quandob ab funçãob recebeb esta,b elab buscab umb pontob deb
coordenadab válidob pelob modelob Etab maisbpróximobdaquelabinformadabcomobparâmetrobebab
retorna.bb
Asb trêsb funçõesb ab seguirb temb ob objetivob deb fazerb ob downloadb dob arquivob bináriob
disponibilizadob pelob CPTEC/INPEb eb transformá-lob emb umb arquivob nob formatob .RDAb parab ficarb
disponível ao usuário, trabalham em conjunto e são gerenciadas a partir da última função.bb
c) binfile_downloader()b -b funçãob auxiliarb quebtembobobjetivobexclusivobdebdefinirbosb
requisitosb parab ob downloadb dob arquivob bináriob eb realizarb deb fatob ob download.b Recebeb dab
funçãob download_forecast()b osb parâmetrosb variableb eb curr_date,b queb seb
referemb àb variávelb dab previsãobdobtempobebabdatabcorrentebrespectivamente,babfunçãobsalvab
o arquivo binário no subdiretório data/ do diretório de trabalho.bb
d) binfile_converter()b -b funçãobauxiliarbquebtembobobjetivobexclusivobdebconverterbob
arquivob bináriob emb umb Data Frame.b Recebebdabfunçãobdownload_forecast()bosb
parâmetrosb variableb eb curr_date,b quebsebreferembàbvariávelbdabprevisãobdobtempobeb
ab datab correnteb respectivamente,b estab retornab ob dataframeb parababfunçãobquebabinvocoub
comb osb dadosb dab previsãob dob tempob parab ab variávelb emb questão,b parab ob períodob deb oitob
dias com frequência horária.b
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e) download_forecast()b -b funçãob visívelb aob usuário,b temb ob objetivob deb gerenciarb ob
downloadb dob arquivob binário,b ab conversãob desteb emb umb dataframeb eb suab gravaçãobemb
umb arquivob nob formatob .RDA,b recebebobparâmetrobvariablebquebsebreferebàbvariávelbdab
previsãob dob tempob queb seb deseja,b ab funçãob nãob temb retornob deb dados,b salvab ob arquivob
.RDA no subdiretório data/ do diretório de trabalho.b
bb
4.4

Funções de visualização de dadosb

Foramb implementadasb quatrob funçõesb deb visualizaçãob deb dadosb nob pacote:b doisb gráficos,b
umb meteogramab eb umb mapa.b Algumasb funçõesb têmb ab visualizaçãob dosb dadosb parab apenasb umab
variávelb dab previsãob dob tempo,b enquantob outrasb fazembumabrelaçãobentrebmaisbdebumabvariável,bob
queb fazb comb queb ob usuáriob tenhab ob cuidadob deb terbdisponívelbnobsubdiretóriobdata/bdobdiretóriob
de trabalho os arquivos .RDA necessários para o bom funcionamento das funções.b
a) plot_variable()b -b funçãob visívelb aob usuáriob queb gerab umb gráficob parab apenasb umab
variávelb dab previsãob dob tempo.bOsbparâmetrosbdabfunção,blon,blat,bvariable,bitimeb
eb ftime,b sãob respectivamente,b ab longitudeb eb latitude,b ab variávelb dab previsãob dob tempob
desejadab eb ab data/horab inicialb eb final,b sendob estesb doisb últimosb parâmetrosb opcionaisb umab
vezb queb estãob definidosb estaticamenteb nab funçãob comob nulos.bNabfigurab4bébapresentadobob
gráfico gerado pela função a partir do seguinte código e exemplo:bb
plot_variable(lon = -50.88, lat = -28.51, variable = "tp2m", itime =
"2019061400", ftime = "2019061423")

Figura 4: Gráfico resultado da função plot_variable().b

Ob gráficob mostrab ab variaçãob deb valoresb dab variávelbdabprevisãobdobtempobnobeixobvertical,b
e ao longo do tempo no eixo horizontal.b
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b) plot_thp()b -b funçãob visívelbaobusuáriobquebgerabumbgráficobúnicobcombasbvariáveisb dab
previsãob dob tempo:b temperaturab dob arb ab 2b metrosb dab superfície,b umidadeb relativab dob arb eb
precipitaçãob pluviométrica.b Osb parâmetrosb dab função,b lon,b lat,b itimeb eb ftimeb sãob
respectivamente,b ab longitudebeblatitude,babdata/horabinicialbebfinal,bsendobestesbdoisbúltimosb
parâmetrosb opcionaisb umab vezb queb estãob definidosb estaticamenteb nab funçãob comob nulos.b
Nab figurab 5bébapresentadobobgráficobúnicobgeradobpelabfunçãobabpartirbdobseguintebcódigobeb
exemplo:bb
plot_thp(lon =
"2019042023")b

-50.82,

lat

=

-28.55,

itime

=

"2019042000",

ftime

=

Figura 5: Gráfico resultado da função plot_thp().b

Ob gráficob mostrab ab variaçãob deb valoresb dasb trêsb variáveisb dab previsãob dob tempob nob eixob
vertical, e ao longo do tempo no eixo horizontal.b
c) plot_meteogram()b -b funçãob visívelb aob usuáriob queb gerab umb meteogramab comb cincob
variáveisb dab previsãob dob tempo:b temperaturab dob arb ab 2b metrosb dab superfície,b umidadeb dob
ar,b precipitaçãob pluviométrica,b radiaçãob solarb eb ventosb ab 10b metrosb dab superfície.b Osb
parâmetrosb dab função:b lon,b lat,b itimeb eb ftimeb sãob respectivamente,b ab longitudeb eb
latitude,b ab data/horabinicialbebfinal,bsendobestesbdoisbúltimosbparâmetrosbopcionaisbumabvezb
queb estãob definidosb estaticamenteb nab funçãob comob nulos.b Nab figurab 6b éb apresentadob ob
meteograma gerado pela função a partir do seguinte código e exemplo:b
plot_meteogram(lon = -50.82, lat = -28.55, itime = "2019042000", ftime =
"2019042023")
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Figura 6: Meteograma resultado da função plot_meteogram().b

Ob meteogramab mostrab ab variaçãob deb valoresb dasb cincob variáveisb dab previsãobdobtempobnob
eixo vertical, e ao longo do tempo no eixo horizontal.b
d) plot_map()b -b funçãob visívelb aob usuáriob queb gerab umb mapab dob territóriob brasileiro,b oub
deb umb conjuntob deb territóriosb deb estadosb brasileiros,b oub dob territóriob debapenasbumbestadob
brasileiro,b parab apenasb umab variávelb dab previsãob dob tempo,b emb umab determinadab datab eb
hora.b Osbparâmetrosbdabfunção:bvariable,bitimebebstate_brbsãobrespectivamente,bab
variávelb dab previsãob dob tempo,b ab data/horab específicab eb o(s)b território(s)b desejado(s).b Nab
figura 7 é apresentado o mapa gerado pela função a partir do seguinte código e exemplo:b
plot_map(variable = "tp2m", itime = "2019061400", state_br = "RS")

Figura 7: Mapa resultado da função plot_map().b

Ob Mapab mostrab ab variaçãob deb valoresb dab variávelb dab previsãob dob tempob atravésb dab
variação de cores no mapa.b
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5

Conclusões e trabalhos futurosb

Ob pacoteb EtaModelW,b emb suab primeirab versão,b demonstroub característicasb suficientesb
parab serb tratadob comob umb pacoteb dab linguagemb R.b Suasb funçõesb têmb ob potencialb deb prestarb
informaçõesb sobreb ob modelob deb simulaçãob usadob nab previsãob dob tempo,bdebtransferirbarquivosbdeb
dadosb emb formatob bináriob combinadab comb ab conversãob deb arquivob bináriob emb dataframe,b ob
carregamentob desteb parab ab memóriab deb trabalhob ebdebgerarbgráficosbebmapasbpossibilitandobassim,b
praticidade para o usuário utilizar e visualizar os dados da previsão do tempo.b
Aob seb compararb ob pacoteb EtaModelWb comb osb demaisb pacotesb relacionadosb parab esteb
trabalho,b pode-sebobservarbcomobvantagembobfatobdestebserbdisponibilizadobgratuitamente,bquandob
algunsb pacotesb acessamb fontesb emb queb háb umb serviçob pagob parab ob acessob ab dadosbdabprevisãobdob
tempo,b comb osb pacotesb rwunderground,b weatherDatab eb SkyWise.b Quandob comparadob ab
pacotesb comob rNOMADSb eb rnoaa,b ob fatob dob pacoteb EtaModelWb estarb emb suab versãob inicialb
provêb aob usuáriob ab facilidadeb deb usob dob pacoteb comob umabcaracterísticabnatural,btendobembvistabab
grandeb quantidadebdebfontesbdebdados,bmodelosbdebsimulação,bfunções,bformasbdebtransferênciabdeb
dados,b tiposb deb dados,b entreb outrasb característicasb queb cadab umb destesb pacotesb fornecemb aob
usuário.b Apesarb debnãobterbtidobacessobàsbfuncionalidadesbdebalgunsbdosbpacotesbrelacionadosbparab
ob trabalho,b porb estesb possuíremb fontesb deb dadosb comob serviçosb pagos,b pode-seb observarb queb dob
pontob deb vistab dab visualizaçãob debdados,bobpacotebEtaModelWbpossuibferramentasbadicionaisbemb
relaçãob àb maioriab pacotes,b comob ébobcasobdosbpacotesbriem e rdwdbquebnãobfornecembfunçõesb
deb visualizaçãob deb dados.b Outrab vantagemb dob pacoteb EtaModelWb éb queb assimb comob osbpacotesb
maisb completosb oub emb constanteb evolução,b eleb tambémb possibilitab aob usuáriob trabalharbcombumab
grande quantidade de variáveis da previsão do tempo.b b
b
Desteb modob éb possívelb concluirb queb mesmob emb suab versãob inicialb ob pacoteb EtaModelW
disponibilizab funçõesb importantesb dob pontob deb vistab dosb itensb básicosb queb umb pacoteb necessitab
parab trabalharb comb dadosb dab previsãob dob tempo,b sendob assim,b ob pacoteb cumpreb seub objetivob
inicialb deb facilitarb ob acessob deb desenvolvedoresb eb usuáriosbdablinguagembRbaosbdadosbdabprevisãob
do tempo fornecidos pelo CPTEC/INPE.bb
Parab trabalhosb futurosb ob pacoteb EtaModelWb deveb serb ampliadob comb novasb funçõesb
gráficasb procurandob explorarb estab característicabquebtornabablinguagembRbespecial.bPossibilitá-lobab
trabalharb comb outrasb versõesb dob modelob Etab queb possuemb resoluçõesb diferentesb dab apresentadab
nesteb trabalhob seb visualizab comob umb meiob deb estendê-lo.b Umab outrab formab deb acessob aosb dadosb
queb possab diminuirb suab sobrecargab deb trabalhob aob transferirb osb dadosb dob CPTEC/INPEb parab ob
diretóriob deb trabalhob dob pacoteb seriab importante,b porb exemplo,b porb meiob deb umab Interfaceb deb
Programaçãob deb Aplicaçõesb (API).b Porb fim,b outrosb recursosb dab linguagemb deb programaçãob Rb
devem ser testados visando incrementar e expandir este pacote.b
b
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