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ABSTRACT: This paper aims at presenting BoCliMa, a software tool developed to support the data processing
of a Meteorological laboratory hosted at a Brazilian public university. BoCliMa is open-source and was developed
using the Java platform, can export data generated to XML, has graphical interface to its users, and was build
following the Model-View-Controller architecture. The input for BoCliMa is the data produced by a meteorological
station and the output is the climatic data per day regarding temperature, pressure, humidity, index heat, among
others. Such output is presented in a graphical way whose main purpose is to disclose meteorological bulletins to
the population in general as well as to other researchers in the field.
Keywords: Applied Computing; Meteorological Data Processing; Climatic Bulletin.

1. INTRODUÇÃO
A Ciência da Computação torna-se cada vez mais necessária às outras ciências para auxiliar na construção e
obtenção do conhecimento científico. A área da Meteorologia, em particular, faz uso de métodos, tecnologias e
técnicas da Computação para auxiliar no processamento do grande volume de dados que dispõe, produzindo,
por exemplo, previsões do tempo, análises de dados do clima, dentre outros. Os dados obtidos e produzidos são
de interesse não só para pesquisadores desta área, como também para pesquisadores de outras áreas,
autoridades governamentais e também para a população em geral, como é amplamente visto na mídia.
Os dados do clima costumam ser obtidos por meio da utilização de estações meteorológicas, as quais
capturam informações sobre a temperatura, ocorrência de precipitações, umidade relativa do ar, dentre outros.
Porém, embora tais estações adquiram dados essenciais, é somente após um processamento destes que estas
informações tornam-se inteligíveis para a população em geral. Neste momento, esforços conjuntos entre
profissionais da Meteorologia e da Computação são necessários, para saber como analisar os dados e como
automatizar esta análise, gerando dados em tempo hábil sempre que possível.
Considerando esta necessidade de agregar conhecimentos da Computação para facilitar as tarefas de
processamento de dados meteorológicos, este trabalho relata a construção do software BoCliMa, acrônimo para
Boletim Climático de Manaus, desenvolvido para auxiliar na automatização da geração de boletins climáticos de
um laboratório de instrumentação meteorológica. Este laboratório encontra-se sediado dentro de uma
universidade pública brasileira, adquirido e construído com o auxílio de recursos governamentais para pesquisa
e que tem como um de seus objetivos o fornecimento de dados meteorológicos para os órgãos governamentais,
assim como, para a população em geral.
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Para mostrar o software produzido, este artigo está organizado como segue. A contextualização da
problemática e a motivação para o desenvolvimento do BoCliMa encontram-se descritos na Seção 2.1. A
apresentação deste software, incluindo os dados do clima produzidos, as tecnologias utilizadas, uma visão geral
de sua arquitetura e a apresentação deste considerando a perspectiva do usuário são ilustradas na Seção 2.2.
Por fim, as considerações finais deste trabalho e as sugestões de trabalhos futuros são apresentadas na Seção
3.

2. CONTEÚDO
2.1 Contextualização problemática
O Laboratório de Instrumentação Meteorológica da Escola Superior de Tecnologia (EST) da Universidade do
Estado do Amazonas (LABINSTRU-EST) encontra-se localizado nas dependências desta instituição de ensino
(3°5ʼ32.5ʼʼ𝑆, 60°0ʼ59.69ʼʼ𝑊, 31𝑚 de altitude) e opera desde Março de 2010. Este laboratório é uma iniciativa do
Projeto Rede Estadual de Meteorologia e Hidrologia do Amazonas, financiado com recurso da FINEP, e que tem
como um de seus objetivos fornecer dados meteorológicos para os órgãos governamentais, assim como, para a
população em geral, por meio de boletins meteorológicos.
Diferentemente da previsão do tempo, mais popularizada pela mídia, o boletim meteorológico tem por
objetivo apresentar um diagnóstico das informações meteorológicas sobre um período de tempo, tais como,
temperatura média, máxima e mínima, ocorrência de precipitações, umidade relativa, pressão atmosférica, dentre
outras. Por meio da combinação de determinados dados meteorológicos é possível, inclusive, fornecer outras
derivadas, tais como, o índice de calor, popularmente conhecido como sensação térmica.
No laboratório em questão, os dados para a geração destes boletins são obtidos a partir de uma Estação
Meteorológica Automática localizada no Campus da Escola Superior de Tecnologia da Universidade do Estado do
Amazonas. Esta estação encontra-se equipada com sensores para monitoramento da direção e velocidade do
vento, pressão atmosférica, temperatura do ar, umidade relativa do ar, saldo de radiação, radiação solar incidente
e refletida, radiação emitida pela superfície, radiação emitida pela atmosfera, radiação fotossinteticamente ativa,
precipitação, perfil de temperatura no solo, fluxo de calor no solo, e conteúdo de água no solo.
Além das informações meteorológicas, a estação também fornece dados de controle, tais como carga da
bateria, tempo estimado de funcionamento, etc. Todos os dados produzidos são persistidos em um arquivo-texto
de maneira serializada a intervalos de tempo fixos e pré-determinados, usualmente de dez minutos. O arquivo,
embora possua uma estrutura textual, assemelha-se a uma “tabela”, como maneira de organizar os dados. A
Figura 1 ilustra um trecho deste arquivo.

Figura 1: Exemplo de um trecho dos dados encontrados no arquivo produzido pela estação meteorológica.

De acordo com a Figura 1, as linhas 1-7 mostram o cabeçalho do arquivo, que descreve quais valores
serão persistidos a partir deste momento pela estação meteorológica. As linhas 8-9 e 10-11 exemplificam dois
registros de dados da estação meteorológica feitos no dia 05 de Fevereiro de 2014 às 09h40min e às 09h50min,
respectivamente.
Atualmente, os responsáveis pelo LABINSTRU-EST abrem este arquivo de maneira manual e, utilizando
um software de planilha de dados, geram dados climatológicos de interesse, os quais serão utilizados para a
construção de figuras com o resumo do boletim meteorológico. Tais figuras são geradas uma a uma com o auxílio
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de um software para processamento de imagens. O resultado final é disponibilizado no site do laboratório para
divulgação dos dados junto à comunidade em geral. Um exemplo do resultado deste processo é ilustrado na
Figura 2.

Figura 2: Exemplo de boletim meteorológico do mês de Outubro de 2014 produzido pelo LABINSTRU-EST

A geração de tais boletins como é feita atualmente, entretanto, está sujeita a alguns problemas. A seleção
manual de dados e posterior processamento está muito propensa à imprecisão, pois o procedimento pode variar,
ou à perda de dados, em virtude da grande quantidade e da difícil visualização da estrutura dos dados gerados
pela estação meteorológica. Além destes fatores, incluem-se também a não-automatização de cálculos
complexos, tais como para a obtenção do índice de calor, o dispêndio excessivo de tempo para geração dos
dados e das figuras e a exigência de pessoal altamente treinado para realizar todas estas tarefas.
Levando em consideração a problemática identificada, este trabalho apresenta um software produzido para
minimizar as dificuldades encontradas neste contexto: o Boletim Climático de Manaus (BoCliMa), que será
apresentado em mais detalhes na seção a seguir.

2.2 BoCliMa – Boletim Climático de Manaus
O BoCliMa, acrônimo para Boletim Climático de Manaus, é um software desenvolvido especialmente para o
Laboratório de Instrumentação Meteorológica da Escola Superior de Tecnologia da Universidade do Estado do
Amazonas. O principal objetivo resultante da utilização deste software é a geração automática de boletins
meteorológicos da cidade de Manaus, Amazonas, Brasil para divulgação junto à comunidade em geral. A Figura
3 auxiliará na explicação do uso do BoCliMa no contexto do LABINSTRU-EST.
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Figura 3: Ilustração do contexto no qual o BoCliMa, representado pelas engrenagens, está inserido.

A estação meteorológica, ilustrada à direita, coleta os parâmetros meteorológicos e os envia em intervalos
periódicos para o servidor, conforme ilustra a seta 1. No servidor, um superusuário irá executar o BoCliMa sempre
que desejar a fim de gerar um determinado boletim do clima, seja de um intervalo de tempo recente ou mais
antigo. O BoCliMa produz os resultados especificados pelo superusuário no próprio servidor, conforme ilustra a
seta 2. A partir daí, o superusuário disponibiliza os resultados na web, conforme seta 3, que podem ser utilizados,
vide seta 4, pela comunidade em geral com caráter informativo, podem ser acessados via dispositivos móveis e
podem até mesmo alimentar pesquisas acadêmicas.

2.2.1

Dados do Clima Produzidos

A partir dos dados produzidos pela estação meteorológica em um arquivo-texto, o BoCliMa gera dados de média,
máximo e mínimo sobre oito aspectos do clima, listados a seguir:
• Pressão média;
• Temperatura mínima;
• Temperatura máxima;
• Umidade mínima;
• Umidade máxima;
• Velocidade máxima do vento e sua direção neste instante;
• Precipitação acumulada
Estes dados são categorizados de acordo com o turno de observação, podendo ser da madrugada, manhã, tarde
ou noite conforme divisão ilustrada na Tabela I.
Tabela I: Divisão de um dia em turnos, para categorização dos dados meteorológicos
Período

Horário

Madrugada

00h01min – 06h00min

Manhã

06h01min – 12h00min

Tarde

12h00min – 18h00min

Noite

18h01min – 00h00min

Além destes dados, derivados de maneira direta a partir do processamento do arquivo produzido pela
estação meteorológica, há também o cálculo do índice de calor, dado obtido a partir da umidade relativa do ar e da
temperatura, combinados por meio de uma análise de regressão múltipla, conforme proposto por Rothfusz [1]. O
cálculo do índice de calor é dado como segue:
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Index heat = - 42.379 + (2.04901523 ⋅ T) + (10.14333127 ⋅ rh) - (0.22475541 ⋅ T ⋅ rh)
- (6.83783 ⋅ 10 -3 ⋅ T 2 ) - (5.481717 ⋅ 10 2 ⋅ rh 2 ) + (1.22874 ⋅ 10 -3 ⋅ T 2 ⋅ rh) (1)
+ (8.5282 ⋅ 10 -4 ⋅ T ⋅ rh 2 ) - (1.99 ⋅ 10 -6 ⋅ T 2 ⋅ rh 2 )
em que:
T: temperatura máxima do dia em graus Fahrenheit
rh: Umidade relativa do ar no instante da temperatura máxima
Há dois tipos de ajustes necessários no cálculo do índice de calor. Se 𝑟ℎ < 13 e a temperatura encontra-se entre
26.7 ℃ e 44.4 ℃, é necessário subtrair do 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥ℎ𝑒𝑎𝑡 o seguinte valor de ajuste:

ADJUSTMENT = [(13 − rh) / 4]⋅

17 − abs(T − 95)
17

(2)

em que:
abs: denota o valor absoluto
O outro tipo de ajuste ocorre se 𝑟ℎ > 85% e T encontra-se entre 26.7 ℃ e 30.6 ℃. Neste caso, é necessário
subtrair do 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥ℎ𝑒𝑎𝑡 o valor de ajuste:

ADJUSTMENT = [(rh − 85)/10]⋅ [(87 − T )/ 5]

(3)

Assim, para cada dia de observação de dados meteorológicos, o BoCliMa obtém seu respectivo índice
de calor. Este dado é muito importante, pois auxilia na tomada de decisão para evitar problemas de saúde pelo
excesso de exposição ao calor, tais como cãimbras, esgotamento, dentre outros, podendo culminar em óbito [2].

2.2.2

Tecnologias Utilizadas e Arquitetura do Software

Para implementar o BoCliMa foi utilizada a plataforma Java, que consiste de uma linguagem de programação,
bibliotecas e uma máquina virtual (Java Virtual Machine). Atualmente, Java encontra-se na versão 8 e é mantida
pela empresa Oracle [3]. Esta plataforma foi escolhida para ser utilizada neste projeto por conter uma linguagem
orientada a objeto, ser portável, dispor de uma grande quantidade de bibliotecas e ter uma comunidade de
desenvolvimento bastante ativa.
A biblioteca Swing, integrante da plataforma Java, é voltada para construção de interfaces gráficas e
geração de componentes visuais que proporcionem ao usuário uma melhor interação com o software produzido
no que diz respeito à usabilidade [4]. Esta biblioteca foi utilizada para construção da interface gráfica do BoCliMa
e também para a geração de figuras relativas aos resultados do processamento dos boletins meteorológicos,
permitindo uma fácil visualização por parte dos usuários.
Por fim, a linguagem de marcação XML, foi utilizada para armazenamento dos dados processados [5].
Os dados são persistidos de acordo com uma Definição de Tipo de Documento (DTD), que consiste em uma
gramática livre de contexto, descrevendo a estrutura geral que a persistência dos dados deve respeitar [6]. Como
consequência, tem-se uma grande facilidade na portabilidade de dados, permitindo que o processamento
produzido pelo BoCliMa possa ser incorporado por outros softwares e, assim, possa ser utilizado por outros
pesquisadores interessados na área.
O BoCliMa foi construído seguindo o padrão arquitetural Model-View-Controller, amplamente utilizado
para construção de aplicações que possuem interface com o usuário. De acordo com este padrão há três tipos
de objetos: o modelo, o objeto da aplicação; a visão, apresentação na tela; e o controlador, que define a maneira
como a interface do usuário reage às entradas do mesmo [7]. Além deste padrão arquitetural, os padrões de
projeto Iterator, Facade e Singleton também foram adotados.
Para ilustrar a construção do software, a parte do modelo encontra-se ilustrada sob a forma de um
diagrama de classes UML na Figura 4. No modelo, encontra-se todo o processamento responsável por
transformar o arquivo de entrada gerado pela estação meteorológica em informações meteorológicas. A classe
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FileManager abre o arquivo e segmenta-o em diversos objetos do tipo DataLine, que correspondem a cada
linha no arquivo de entrada. As linhas são organizadas de acordo com o turno do dia, representado pela classe
DayPeriod Cada conjunto de quatro turnos compõe um WeatherDay e esta última faz uso da classe
HeatIndex para obtenção do índice de calor. Há também uma classe responsável por auxiliar na persistência
dos dados sob a forma de XML (classe SerializeWeatherDay) e uma classe responsável por atuar como
interface de acesso ao modelo (classe WeatherDayFacade).

Figura 4: Diagrama de Classes UML representando o modelo do BoCliMa

Considerando as funcionalidades relatadas, o BoCliMa possui em sua versão atual um conjunto de 27
classes, organizadas segundo 8 pacotes, as quais somam 136 métodos e cerca de 1700 linhas de código.

2.2.3

Visão Geral do BoCliMa sob a Perspectiva do Usuário

Nesta seção será ilustrada a utilização do BoCliMa sob a perspectiva do usuário, isto é, considerando capturas
de tela da interação com o aplicativo. A tela inicial, ilustrada na Figura 5, permite a escolha do período de tempo
a ser processado, podendo ser todo o período de dados, um dia específico ou um intervalo de tempo. Os
resultados gerados para o período escolhido são ilustrados primeiramente via textual, conforme mostra a Figura
6, permitindo que sejam salvos sob a forma de um arquivo XML, conforme Figura 7. As imagens dos boletins
climatológicos geradas pelo software são mostradas na Figura 8 e podem ser disponibilizados livremente pelos
responsáveis pelo LABINSTRU-EST, para divulgação das informações junto ao público em geral.
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Figura 5: Tela inicial

Figura 7: Arquivo XML gerado

Figura 6: Visualização dos dados de maneira textual

Figura 8: Exibição das imagens geradas
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Embora produzido diretamente para o LABINSTRU-EST, o BoCliMa pode ser obtido de maneira gratuita e
livre, segundo a GPL 3.0 [8], por outros pesquisadores da área da Meteorologia que utilizem uma estação
meteorológica similar. O fato de ser um software de código aberto também permite a implementação de melhorias
por outros desenvolvedores e pesquisadores. O repositório do BoCliMa pode ser acessado em
https://code.google.com/p/boletim-tempo, no qual encontra-se a versão mais atualizada do códigofonte, documentação sob a forma de Javadoc e versão executável, sob a forma de um jar.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste trabalho foi apresentado o software BoCliMa, voltado para o processamento de dados de uma estação
meteorológica localizada na cidade de Manaus, Amazonas, Brasil, com o intuito principal de gerar boletins
meteorológicos para divulgação junto à comunidade em geral. Além deste propósito, também é possível exportar
os dados produzidos de tal modo que possam ser facilmente incorporados por outros aplicativos.
A motivação para a construção do BoCliMa partiu de um problema prático enfrentado por pesquisadores
da área de Meteorologia, que processavam tais dados de maneira totalmente manual, em um processo
demorado, exaustivo e passível de erros. A automatização desta atividade em virtude do uso do BoCliMa gera os
mesmos resultados de maneira mais prática, rápida, totalmente automatizada e de fácil divulgação junto à
população em geral, permitindo um maior alcance dos resultados produzidos junto ao público de interesse.
Do ponto de vista da Computação, considerando especialmente as práticas da Engenharia de Software,
a construção deste software permitiu a utilização prática de diversos conceitos ligados ao desenvolvimento de
software, incluindo a elicitação de requisitos, aspectos tecnológicos da utilização de uma linguagem de
programação e suas bibliotecas, análise de aspectos de usabilidade, refatoramento, elaboração de um projeto
arquitetural e adoção de padrões de projeto, até a documentação e deployment. Todos estes aspectos
desenvolvidos num projeto de características essencialmente multidisciplinares.
Em trabalhos futuros almeja-se a captura de novos requisitos para o desenvolvimento de novas
funcionalidades, melhoria nos aspectos de usabilidade, e a possibilidade de efetuar automaticamente a
divulgação dos dados obtidos. Além disso, almeja-se verificar a possibilidade de utilizar elementos da inteligência
computacional para previsão de dados meteorológicos.
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