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A estação meteorológica e seu observador:

Uma parceria secular de bons serviços prestados à humanidade

Rubens Leite Vianello

Consultor ad hoc do Inmet

RESUMO

Esta obra foi preparada para divulgar um trabalho que vem sendo realizado no mundo 

desde as antigas civilizações da Mesopotâmia, China, Índia, Egito e Grécia. Não se destina ao 

público especializado, mas sim, àqueles que, ávidos por conhecimentos, procuram os Distritos 

Meteorológicos e o próprio Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para conhecer um pouco 

mais sobre o tempo e o clima. A Meteorologia é uma ciência solidária, resultado de um esforço 

internacional conjugado, que ignora divisões territoriais, regimes políticos, crenças religiosas, 

diferentes culturas e variações linguísticas. Em suas atividades, envolve milhares de pessoas, de 

cientistas renomados a técnicos e auxiliares, cabendo a estes a coleta, a transmissão e o 

tratamento dos dados meteorológicos. As técnicas utilizadas variam das observações 

convencionais, realizadas pelos observadores, aos modernos satélites meteorológicos, que 

utilizam sofisticada tecnologia; do uso do lápis e da prancheta aos supercomputadores; dos 

correios tradicionais aos modernos recursos das telecomunicações. Este gigantesco esforço é 

coordenado por um órgão das Nações Unidas, a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

O que se pretende divulgar nesta publicação não é o trabalho dos cientistas que fazem da 

Meteorologia uma ciência internacional. Esta admirável tarefa, merecedora de toda honra, vem 

sendo divulgada em revistas especializadas, periódicos internacionais e em congressos que se 

realizam mundo a fora. Por outro lado, existe um personagem que trabalha no anonimato, dia e 

noite, com chuva ou sol, sem interrupções em datas festivas ou em ocasiões especiais. Não é 

exagero afirmar que seu trabalho é a base sobre a qual se apoia todo o edifício da ciência 

meteorológica. Trata-se do observador meteorológico, responsável pelas observações do tempo 

presente e pelas tendências observadas do tempo passado. Ele e seu laboratório de trabalho – a 

estação meteorológica, constituída por um conjunto de instrumentos distribuídos no interior de 

um cercado, rigorosamente construído e operado segundo os padrões internacionais.

O público-alvo a que se destina engloba estudantes de diversos níveis, desde a escola 

fundamental ao nível superior. Em sua quase totalidade, os visitantes dirigem-se à sede do Inmet, 

aos Distritos Meteorológicos e às estações meteorológicas, demonstrando grande interesse pelo 

conhecimento das instalações, dos instrumentos, dos destinos e das aplicações dos dados 

observados. Na ausência de material informativo impresso, os resultados tornam-se precários, 

como ocorre em todo o processo ensino-aprendizagem. Portanto, o principal objetivo desta 

publicação é aperfeiçoar e ampliar a divulgação da Meteorologia junto à comunidade em geral e, 

em especial, junto à comunidade estudantil. O estilo adotado, misto de publicação técnica e 

ficcional, pretende tornar o texto mais agradável aos jovens leitores, ao mesmo tempo, um 

reconhecimento e uma homenagem aos observadores meteorológicos e às estações 

convencionais, cujos bons serviços à causa científica já ultrapassam, no Brasil, a marca secular, 

homenagem que se justifica no momento em que a tecnologia se apresenta como natural 

substituta dos instrumentos convencionais, exigindo dos futuros técnicos-observadores um novo 

perfil, mais tecnológico e menos romântico.
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I. Introdução

O homem se tornou conhecido de todos quando ocorreu uma tempestade intensa na 

cidade. A ventania arrancou árvores e destelhou casas. As nuvens pareciam cachoeiras a derramar 

aguaceiros sem fim, escavando ruas e encostas, abrindo crateras e fazendo transbordar rios e 

riachos, inundando tudo pela frente, principalmente as habitações mais pobres da beira do rio. O 

granizo encarregou-se de destruir o que sobrou das plantações, não restando flores ou frutos nas 

galhadas tombadas. Os relâmpagos riscavam o céu por toda parte, provocando estrondos 

ensurdecedores. No interior das casas, muitos queimavam palha benta, outros tantos acendiam 

velas à Santa Bárbara ou caíam de joelhos em orações, em súplicas pelo abrandamento da 

tempestade. 

No campo, cavalos e bois foram encontrados mortos na manhã seguinte, calcinados pelas 

descargas elétricas. Jamais se vira algo parecido em toda a história daquela gente.

No dia seguinte, o jornal publicou matéria sobre a catástrofe da véspera.  

Figura 1 - Uma avenida que se transformou em enorme caudal, causando muitos danos materiais.

Fonte: Folha de Ponte Nova, 17/01/2003.
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II.    O observador meteorológico e seus visitantes

Naquela região, só ele sabia explicar tudo: “foi uma tempestade tropical severa, com ventos 

de quase cem quilômetros por hora; mais de cem milímetros de chuva em apenas trinta minutos. Isso 

significa que, em meia hora, choveu mais da metade do que se esperava para todo o mês!”

Seu Francisco era mais que um simples observador meteorológico: era um autodidata, um 

estudioso do tempo. Seus conhecimentos iam além das técnicas de observações e da mecânica dos 

instrumentos. Ele conhecia razoavelmente a física, a matemática e a química dos fenômenos 

meteorológicos. Começou a aprender com o pai, ainda criança, naquela mesma estação 

meteorológica.  Agora, é Pedrinho, seu filho, quem o acompanha na leitura dos instrumentos, 

iniciando-se, assim, a terceira geração de observadores do tempo, heróis anônimos a quem a 

ciência meteorológica muito deve. Uma boa teoria só se consagra quando apoiada em dados 

observados. Os observadores meteorológicos desconhecem datas especiais, como dias 

santificados, natais, feriados etc. Dia e noite, com sol ou chuva, lá estão eles coletando dados para 

alimentar a grande cadeia de estudos e aplicações práticas em Meteorologia e Climatologia.

Depois daquele temporal histórico, a estação meteorológica ganhou relevância naquela 

comunidade. As escolas organizavam visitas para ensinar aos alunos a importância do trabalho que 

ali se realizava. Nessas ocasiões, Pedrinho e seu pai se transformavam em mestres. Até as 

professoras voltavam a ser alunas, ouvindo atentamente as explicações daquele homem simples, 

acompanhado de seu pequeno ajudante. Diante de um grupo de visitantes, ele começava 

explicando:

Figura 2 - Matéria jornalística sobre as consequências de um temporal na zona urbana.
Fonte: Estado de Minas, 16/01/2004. 



4

(a)                                                                                                        (b)
Figura 3 – (a) Estação Climatológica Principal, pertencente à Rede de Estações Meteorológicas do

Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet); b) Grupo de estudantes da 6ª série do ensino
fundamental do Instituto de Educação de Minas Gerais, ouvindo explicações sobre os instrumentos

 e suas finalidades.  - Fonte: Inmet.

 III.   A estação meteorológica e suas aplicações 

“O que vão conhecer agora é uma Estação Climatológica Principal (Figura 3a), abreviada por 

ECP, pertencente à Rede de Estações Meteorológicas do Instituto Nacional de Meteorologia, Inmet”, 

dizia seu Francisco e continuava: “tem este nome porque possui todos os instrumentos necessários 

aos estudos do tempo e do clima. A leitura dos aparelhos e outras observações que fazemos nos 

permitem conhecer o estado presente da atmosfera (o tempo meteorológico) e, mais importante 

ainda, nos possibilitarão prever o tempo futuro (previsão do tempo). Praticamente, todas as 

atividades humanas dependem dos dados coletados nas estações meteorológicas, desde o dia a dia do 

cidadão comum até as mais importantes atividades econômicas, como a agricultura, os transportes, o 

turismo etc. Finalmente, os registros acumulados por muitos anos (pelo menos 30, de preferência!) 

serão usados pelos cientistas para o estudo do clima e de suas variações”.

  (a)                                                                    (b)                                                                  (c)

Figura 4 - Três aplicações práticas das observações meteorológicas: a) turismo e lazer, beneficiários
diretos das previsões do tempo; b) as classificações climáticas, indispensáveis ao planejamento de
todas as atividades humanas. Fonte: site IBGE; c) a previsão do tempo, aplicação no curto prazo, do
cidadão comum aos grandes empreendimentos, com destaque para a agricultura. Fonte: site Inmet.
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IV.   As instalações e seus equipamentos

“As instalações das ECP's são absolutamente iguais em todo lugar. A isso chamamos 

padronização. Como reflete mais que qualquer outra, a cor branca protege os equipamentos contra o 

aquecimento provocado pelas próprias instalações; analogamente, sendo a madeira um bom isolante 

térmico, ela interfere menos nas condições ambientais. Também a superfície gramada é para evitar 

excesso de aquecimento do solo, impedindo-o de se tornar uma fonte de calor artificial. Importante 

destacar que todas as ECP's são igualmente construídas com os mesmos materiais, mesma cor, 

mesmas dimensões e mesma orientação norte-sul, possuindo, ainda, os mesmos instrumentos. 

Somente assim os dados observados poderão ser comparados entre si, uma exigência da ciência!”

 “Vamos conhecer agora as partes que compõem uma ECP. Esta casinha branca sobre quatro 

estacas, chamada abrigo meteorológico (Figura 5), tem suas paredes vazadas para permitir que o ar o 

atravesse livremente e que os instrumentos em seu interior registrem as características naturais da 

atmosfera. Agora, abramos as portas do abrigo e conheçamos, um por um, os aparelhos ali 

abrigados”.

“Comecemos pelo termômetro de mercúrio em vidro (Figura 6a). Por que o mercúrio em seu interior? 

Porque este metal líquido é muitíssimo sensível às mínimas variações da temperatura, aumentando ou 

diminuindo de volume se o ambiente se aquece ou se resfria, ainda que ligeiramente, percorrendo a 

escala graduada do aparelho e permitindo a leitura da temperatura do ar”.

 “Passemos a este conjunto de dois termômetros, sendo um mantido com seu depósito de 

mercúrio umedecido por uma musselina molhada (bulbo úmido) e, o outro, em condições naturais 

(bulbo seco). A este conjunto, dá-se o nome de psicrômetro (Figura 6b). Por isso, suas leituras são 

conhecidas como temperatura do bulbo úmido e temperatura do bulbo seco. Estas duas medidas 

permitem aos meteorologistas estimar a umidade do ar e outras propriedades termodinâmicas da 

atmosfera“.

Figura 5 - Abrigo meteorológico: à esquerda, fechado e, à direita, aberto, mostrando alguns
aparelhos em seu interior.  -  Fonte: Inmet.



                                      (a)                                                                                                          (b) 
Figura 6 - a) termômetro de mercúrio em vidro; b) psicrômetro não ventilado.

Fonte: Inmet.

“Há dois outros termômetros com dispositivos mecânicos especiais: um deles indica a maior 

temperatura ocorrida desde sua última leitura, chamada temperatura máxima; o outro indica a 

menor temperatura do período, a temperatura mínima”.

 

“De maneira análoga ao termômetro usado para medir a temperatura do corpo humano 

(termômetro clínico), logo após suas leituras os termômetros de máxima (Figura 7a) e de mínima 

(Figura 7b) são preparados para as próximas leituras. O que os distingue dos demais termômetros são 

dispositivos mecânicos, em seu interior, que permitem a fixação das temperaturas extremas 

observadas ao longo de certo período.“
 “Há também aparelhos que registram, continuamente, em gráficos, as medidas que realizam. 
Um deles mede as variações da pressão atmosférica ao longo da semana, dia a dia, hora a hora, 
instante a instante. Seu sensor é semelhante a câmaras de ar, de paredes metálicas finíssimas, umas 
sobre as outras, como um sanduíche de muitas camadas. Este aparelho é chamado microbarógrafo 
(Figura 8a), localizando-se no interior do escritório da estação, ao lado do barômetro. Quando o ar se 
torna mais pesado (alta pressão), o conjunto é comprimido. Ao contrário, se o ar se torna mais leve 
(baixa pressão), o conjunto se expande. Um mecanismo simples, com braços e alavancas, transmite as 

(a)                                                                                                                     (b)
Figura 7 - a) termômetro de máxima, com dispositivo mecânico para garantir a leitura da máxima

 temperatura do período; b) termômetro de mínima, que usa o álcool como elemento sensível, por
 possuir, tal elemento, temperatura de congelamento mais baixa que o mercúrio.  -  Fonte: Inmet.
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variações da pressão até uma pena com tinta, que imprime sobre um papel milimetrado. Achando-se o 

gráfico em redor de um cilindro em rotação semanal, resulta um registro contínuo, que é a variação da 

pressão ao longo da semana. Completada uma volta, o gráfico é retirado, sendo substituído por 

outro, iniciando-se, novamente, o registro da variação semanal da pressão atmosférica.”

“Outro aparelho registrador é o termohigrógrafo (Figura 8b). Na realidade, o termohigrágrafo é uma 

conjugação de dois aparelhos distintos, usando um gráfico em papel, em redor de um único cilindro 

com rotação diária. O gráfico usado possui duas escalas: uma, para registrar continuamente a 

temperatura; a outra, para a umidade relativa do ar. Separados, um dos aparelhos seria o termógrafo 

e, o outro, o higrógrafo; os dois combinados explicam o nome pouco comum. Aqui, o sensor de 

temperatura é uma liga metálica especial e o de umidade é um feixe de cabelo humano, submetido a 

tratamento especial”.

“Além da marcha diária da pressão atmosférica, esta variável meteorológica é objeto de medições 

rigorosas, que ocorrem exatamente nos horários-padrões das observações, às 12h00, 18h00 e 24h00 

TU (Tempo Universal ou Tempo Médio de Greenwich). Enquanto as demais medições podem ser 

realizadas alguns instantes anteriores a tais horários, a pressão atmosférica não permite 

aproximações, devendo ocorrer rigorosamente naquele momento. O aparelho usado para medir a 

pressão atmosférica é o barômetro-padrão (Figura 9), conhecido também como barômetro de 

Torricelli (nome de seu inventor), de cuba fixa e escala compensada. O mercúrio contido no interior do 

tubo de vidro transparente, ora sobe, ora desce, conforme as variações da pressão atmosférica. 

Agregado ao barômetro, encontra-se um termômetro para indicar, a qualquer momento, a 

temperatura do aparelho e do mercúrio. A pressão atmosférica é a variável mais importante para 

identificar as variações do tempo meteorológico, daí sua relevância para a previsão”.
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                                      (a)                                                                                                         (b) 
Figura 8 - Equipamentos que registram, continuamente, a pressão atmosférica e a temperatura do ar:

 a) Microbarógrafo; (b) Termohigrógrafo.  - Fonte: Inmet.



“Vejam agora este tubo de vidro invertido”. A água, em seu interior, não escoa livremente por baixo 

porque existe um disco de papel especial, fixo, que impede seu escoamento. Como o disco é composto 

por papel poroso, ele se mantém sempre encharcado. Exposta ao ar, a água contida no disco evapora-

se continuamente, sendo reposta pela água do interior do tubo, cujas paredes graduadas medem a 

perda contínua para o ar, sob a forma de evaporação. Este equipamento simples é chamado de 

evaporímetro de Piche (Figura 10a), mantendo-se instalado dentro do abrigo.

 “Falando em evaporação, vamos conhecer, aqui fora do abrigo, o tanque de evaporação 

classe A” (Figura 10b), outro equipamento que mede a evaporação da água em uma superfície 

livremente exposta. 

Figura 9 - Barômetro-padrão, instrumento básico para medir a pressão atmosférica nos horários-padrões,
instalado no interior do escritório da Estação Climatológica Principal. - Fonte: Inmet.

                                      (a)                                                                                                                                                      (b) 
Figura 10 - Equipamentos usados para medir a evaporação da água: a) Evaporímetro de Piche; 

b) Tanque de evaporação classe A. - Fonte: Inmet.
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“Quando a água evapora e se integra ao ar, o nível vai baixando, não é? Então, o observador mede a 

diferença de nível entre duas leituras, anotando, na caderneta de observações, a evaporação, que é 

passagem da água do estado líquido para o estado de vapor. O vento medido próximo à borda do 

tanque é para saber com que intensidade este vapor d´água está sendo transportado pelo vento. 

Quando transportado para as camadas superiores da atmosfera, o vapor d'água é responsável pela 

formação de nuvens, chuvas, neve e granizo; próximo à superfície, com a queda da temperatura, dá 

origem à geada, ao orvalho e ao nevoeiro (um tipo de nuvem estratiforme junto ao solo). Em algumas 

estações, mede-se também o vapor d'água transferido para a atmosfera sob a forma de transpiração 

vegetal. Analogamente ao ser humano, que transpira pelos poros para manter a temperatura ideal do 

corpo, as plantas também transpiram pelos estômatos com a mesma finalidade. A soma da 

evaporação da água mais a transpiração vegetal chama-se evapotranspiração. O equipamento usado 

para medir tais transferências de vapor d'água para a atmosfera é o evapotranspirômetro, composto 

por três caixas enterradas no solo, preenchidas com solo permeável e totalmente gramadas. A cada 

dia, irrigam-se as caixas, coletando-se, em um fosso ao lado, o excesso d'água que drena até o fundo. A 

diferença entre a água irrigada (incluindo chuva, se ocorrer) e o excesso d'água coletado corresponde 

ao consumo nos processos de evaporação mais a transpiração da grama, consumo este denominado 

de evapotranspiração”. Na Estação Climatológica Principal (Figura 3a), pode-se visualizar o 

conjunto denominado evapotranspirômetro. 

 “Passemos agora ao pluviômetro (Figura 11a) e ao pluviógrafo (Figura 11b). Ambos medem a 

quantidade de chuva que precipita. O pluviômetro permite conhecer a altura da coluna d´água que se 

acumularia no solo se não ocorressem infiltração, evaporação ou escoamento. O pluviógrafo registra a 

intensidade da chuva, isto é, quanto está chovendo por hora ou por minuto...”

                                     Figura 11 - Aparelhos usados para medir a precipitação pluvial (chuva): a) Pluviômetro Ville de
 Paris; b) Pluviógrafo, para registro contínuo da intensidade da chuva. - Fonte: Inmet.
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 “Aqui está, agora, um conjunto de termômetros de solo (Figura 12a). Cada aparelho está 

instalado em determinada profundidade, tal que as medições permitirão conhecer as temperaturas 

em diferentes níveis no interior do solo, informações importantes, principalmente para a agricultura. 

Esses aparelhos são também chamados geotermômetros. Há estações que possuem também um 

termômetro instalado sobre a grama, denominado termômetro de relva (Figura 12b), que se destina a 

medir a temperatura da relva à superfície do solo”.

 

“Falemos agora do vento. Embora o movimento do ar se processe tanto na horizontal quanto na 

vertical, sua direção e velocidade são medidas, nas Estações Climatológicas, apenas na direção 

horizontal. Como se vê, o cata-vento e o anemômetro estão instalados no topo de uma torre de 10 m 

de altura (Figuras 13a e 13b). Com o catavento, mede-se a direção do vento, indicada na rosa-dos-

ventos, tomando-se dezesseis pontos como referência. A velocidade é medida pelo anemômetro de 

conchas. O cata-vento ‘‘Tipo Wild’’, (conjunto visto no centro da torre, na figura 13b) ainda é muito 

usado para medir ambos os parâmetros, mesmo sendo um instrumento histórico (consta ser invenção 

de Leonardo Da Vinci, gênio italiano que viveu na Idade Média). Para determinar a velocidade do vento 

nesse aparelho, anota-se a posição máxima alcançada pela chapa metálica móvel ao longo do arco 

graduado, recorrendo-se a uma tabela para saber a intensidade do vento.”

                                      (a)                                                                                                         (b) 
Figura 12 - Termômetros usados para medir a temperatura do solo: a) Conjunto de geotermômetros;

 b) Termômetro de relva. - Fonte: Inmet.

 (a)                                                                                                       (b)
Figura 13 - Conjunto para medir a direção e a velocidade do vento: a) Torre com instrumentos a 10 m de altura;

 b) Cata-ventos e anemômetros instalados no topo da torre.   -    Fonte: Inmet.
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“Eis o heliógrafo (Figura 14), aparelho curioso que mede o número de horas em que o sol 

brilha diretamente sobre a superfície. Embora pareça uma bola de cristal, é, na verdade, uma esfera 

de vidro, instalada em um suporte que recebe tiras de papel sensível aos raios solares, colocadas sob a 

esfera. A esfera de vidro focaliza os raios solares, fazendo-os percorrer a tira ao longo do dia, 

queimando-a enquanto não forem interceptados por nuvens ou quaisquer outros obstáculos. Tal 

informação é muito importante para finalidades práticas, sobretudo para fins agrícolas e 

arquitetônicos”.

“A vida na Terra depende da radiação solar que chega à superfície. Além de aquecer a 

superfície do solo (onde é transformada em radiação termal) e, consequentemente, tornar-se 

fonte de calor para aquecer o ar atmosférico, a radiação solar pode ser ainda utilizada para várias 

outras finalidades práticas, tornando mais agradável nossa existência. Dentre outras aplicações, 

dois bons exemplos podem ser citados: 1) muitos habitantes aquecem a água para o banho diário 

diretamente da energia solar, usando para isso os aquecedores solares planos, instalados em seus 

telhados; 2) converte-se a energia solar em energia elétrica por meio de células fotovoltaicas, 

permitindo o conforto da iluminação artificial, além do uso de eletrodomésticos, como geladeiras, 

aparelhos de rádio e TV. Mas como medir a energia solar que chega à superfície, variando de ponto 

a ponto no Globo Terrestre? Abaixo se encontra um sensor em duas versões: um deles registra 

continuamente a energia solar total que chega à superfície, denominado actinógrafo (Figura 15b); 

o outro acumula a energia solar incidente ao longo do dia, chamado piranômetro (Figura 15a). O 

sensor de ambos é um conjunto de placas metálicas intercaladas, brancas (que refletem a radiação 

incidente) e pretas (que absorvem ao máximo). A diferença de temperatura entre as placas gera 

uma diferença de potencial, que induz uma corrente elétrica registrada em um potenciógrafo ou 

em um totalizador. Com aparatos especiais, é possível medir, separadamente, as diferentes formas 

em que a energia solar chega à superfície, ou seja, a radiação solar direta, a difusa e a soma de 

ambas, a global”.

Figura 14 - Heliógrafo usado para medir o
 número de horas de brilho solar.  -  Fonte: Inmet.
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“Embora em desuso, pela existência de outros recursos para a mesma finalidade, há Estações 

Climatológicas, como se vê na Figura 3a, que possuem equipamentos para medir a soma da água 

evaporada do solo e a transpirada pela vegetação, denominando-se, este conjunto, 

evapotranspirômetro”.

“Finalmente, é importante lembrar que o observador meteorológico não se limita apenas a ler 

os instrumentos. Há várias observações que são denominadas “visuais”, dependentes da capacidade e 

da experiência do observador, tais como tipo, altura e quantidade de nuvens, limites de visibilidade 

horizontal e vertical e condições de tempo presente. Além disso, a partir das indicações dos 

instrumentos, há inúmeras informações meteorológicas e climatológicas que são obtidas 

indiretamente, tais como temperatura do ponto de orvalho, temperatura potencial, médias de 

t e m p e r a t u r a s ,  p r e s s ã o  a t m o s f é r i c a  a o  n í v e l  d o  m a r,  p r e s s ã o  d e  v a p o r,  e t c ” .

 

V.   Uma transição tecnológica necessária

“Apesar da grande importância que possui uma Estação Climatológica Principal e outras mais 

que existem para atender finalidades específicas, como as Estações Agroclimatológicas, este tipo de 

observação está sendo gradativamente substituído por outros. Na realidade, uma revolução 

tecnológica acha-se em curso nessa área do conhecimento. Sensores eletrônicos automáticos, 

especialmente desenvolvidos para as mesmas finalidades, são instalados em torres de observações, 

dispensando a presença do observador. São as denominadas Estações Meteorológicas Automáticas, 

EMA's, como abaixo se vê na Figura 16a, muitíssimas já em funcionamento mundo a fora. Em princípio, 

as EMA's foram planejadas para complementar a rede básica de estações convencionais, para cobrir 

regiões de difícil acesso, para suprir a falta de pessoal e para realizar observações fora dos horários-

padrões. Além disso, visavam a aumentar a confiabilidade dos dados e a homogeneizar as medições. 

Mas o futuro pertence elas, que estão passando de coadjuvantes a personagens principais. Afinal, já 

está provado que, com boa manutenção, serão capazes de substituir as estações convencionais,

 (a)                                                                                                       (b)
Figura 15 - Aparelhos usados para medir a radiação solar direta incidente à superfície: 

a) Piranômetro; b) Actinógrafo.  -  Fonte: Inmet.
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restando a estas o papel de unidades de referência. É bom lembrar que as estações convencionais 

estão funcionando há mais de um século em todo o mundo e seus resultados vêm contribuindo para o 

avanço da ciência meteorológica, com inestimáveis serviços prestados à humanidade. Portanto, 

substituí-las representa enorme responsabilidade para os Serviços Meteorológicos Nacionais e para as 

Estações Automáticas. No Brasil, O Inmet possui, atualmente, cerca de 400 estações meteorológicas 

de superfície, semelhantes à ECP que acabamos de mostrar, e em torno de 500 EMAS's distribuídas 

pelo território nacional. Além do Inmet, outras instituições públicas possuem também redes para 

atender demandas específicas, como é o caso da Força Aérea e da Marinha e do Centro de Pesquisas e 

de Estudos Climáticos e do Tempo. Igualmente, empresas públicas estaduais e privadas vêm 

ampliando suas redes de observação, aumentando assim a rede brasileira de estações 

meteorológicas. Apesar desse grande esforço conjugado, a escassez de observações e a má 

distribuição espacial ainda são as principais limitações aos estudos do tempo e do clima no Brasil”. 

Por fugir aos objetivos desta publicação, mas apenas por curiosidade, segue a imagem de uma 

EMA, com poucos detalhes, Figura 16(a). Em destaque, observa-se o mastro, com os equipamentos 

instalados. Ao lado, pode ser visto o esquema de transmissão de dados, via satélite, até o Terminal de 

Dados do Inmet, Figura 16(b).

 No topo do mastro está o conjunto cata-vento-anemômetro, que permite medir a direção e a 

velocidade do vento. No interior do abrigo estão os sensores de temperatura, umidade e pressão 

atmosférica. Externamente, podem ser vistos o pluviômetro e o piranômetro. Outros sensores 

poderão ser agregados a estes, tornando as EMA's iguais ou superiores às convencionais. Para

 (a)                                                                                                       (b)
Figura 16 - Estação meteorológica automática: a) instalações completas, com torre, equipamentos 

e sistema de transmissão de dados via satélite; b) esquema de telecomunicações da estação
automática até o Instituto Nacional de Meteorologia.  -  Fonte: Inmet.
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alimentar a Estação Automática, um painel de células fotovoltaicas converte energia solar em energia 

elétrica. Além disso, a estação possui um circuito eletrônico integrado que possibilita armazenar os 

dados coletados, transmiti-los por satélites às centrais de processamento, a intervalos pré-definidos 

(a cada uma hora, por exemplo) ou recuperá-los mediante o acoplamento a um microcomputador. Por 

trás dessa aparente simplicidade, há uma sofisticada tecnologia em sensores, em instrumentos de 

comunicação e em programas de computadores.

VI.   A Meteorologia exige formação avançada

O pequeno aprendiz, Pedrinho, cresceu e se tornou um meteorologista graduado em nível 

superior. Dez anos mais tarde, conquistou o título de doutor em Meteorologia, tornando-se um 

entusiasmado pesquisador em ciências atmosféricas. As ciências atmosféricas pertencem ao conjunto 

das ciências exatas e tecnológicas. Como se dedicam aos estudos dos fenômenos meteorológicos e 

climatológicos do sistema Terra-atmosfera, são também consideradas integrantes do grupo das 

Geociências. No Brasil, há inúmeras universidades que oferecem curso superior em Meteorologia. Os 

bacharéis em Meteorologia estarão aptos ao exercício da profissão, incluindo a previsão do tempo e 

do clima, desde que registrados em um dos conselhos regionais de Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia. Há também, no Brasil, inúmeras outras instituições que possuem programas de pós-

graduação em Meteorologia e em Climatologia, possibilitando aos interessados a obtenção dos títulos 

de mestre em ciências e de doutor em ciências. Para frequentar tais programas, o candidato deverá 

possuir diploma de nível superior em Meteorologia ou em áreas afins, como Matemática, Física, 

Engenharia e Geografia, dentre outros.

VII.   Saiba um pouco mais sobre a história das observações Meteorológicas

Desde o homem das cavernas às civilizações modernas, o tempo e o clima vêm sendo 

observados, inicialmente com grande temor, posteriormente, com o espírito científico, buscando 

interpretar e conhecê-los e, mais modernamente, tentando prevê-los.

Oficialmente, a OMM se refere à existência da primeira Rede Meteorológica Internacional, que 

foi estabelecida por Fernando II, da Toscana, em 1654. Tal Rede era composta por sete Estações, 

localizadas na Itália, Polônia, França, Alemanha e Suíça, em cujos dados se basearam as primeiras 

previsões do tempo, publicadas no final do século XVII.

Em 1780, a Sociedade Meteorológica Palatina, radicada em Mannheim, estabeleceu uma Rede 

de 39 Estações, duas na América do Norte e as demais na Europa.

No Brasil, os primeiros esforços nesse sentido ocorreram ainda no século XVII, com a chegada 

dos holandeses no Nordeste e a implantação das primeiras Estações em Olinda. A partir de 1862, a 

Marinha Brasileira iniciou atividades de observações meteorológicas sistemáticas. Já em 1891 se 

produziu o primeiro estudo climatológico no Brasil, no Observatório Nacional do Castelo.  Em 1909, o 

governo brasileiro criou a Diretoria de Meteorologia e Astronomia, no Ministério da Agricultura, 

Indústria e Comércio, integrando esforços que vinham sendo conduzidos pela Marinha, Observatório 

Nacional e Telégrafo Nacional. A partir daí, a Rede de Observações Meteorológicas 
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expandiu-se em quantidade e qualidade, com instrumentos atualizados e adoção de normas 

padronizadas. Finalmente, em 1921, foi criada a Diretoria de Meteorologia, desmembrada do 

Observatório Nacional, dando origem, nos dias de hoje, ao Instituto Nacional de Meteorologia, o 

Inmet.  Com o avanço das telecomunicações e a integração internacional da Meteorologia, o Brasil já 

contava, na década de 1950, com aproximadamente 150 Estações Meteorológicas. Esta rede, contudo, 

logo se expandiu para atender a demanda gerada pela expansão das atividades agrícolas, pelo 

crescimento da aviação em nosso território e pela conscientização para as questões ambientais. Hoje, 

a Rede Nacional de Observações Meteorológicas do Inmet possui, aproximadamente, 900 Estações de 

Superfície, dentre convencionais e automáticas. Adicionalmente, há uma conjugação de esforços com 

a Força Aérea, a Marinha e várias outras instituições públicas e privadas, visando à ampliação e à 

modernização da Rede, incluindo as observações de ar superior e oceanográficas. No momento, o 

Inmet acha-se empenhado no aperfeiçoamento da manutenção preventiva de sua Rede. Idealmente, 

as estações convencionais irão funcionar, concomitantemente, com as automáticas por um período 

médio de três anos, garantindo, assim, a continuidade das séries de dados. Posteriormente, as 

Estações Convencionais deverão ser erradicadas em sua maioria, restando apenas um conjunto 

selecionado que funcionará como Rede de Referência.
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