Novo radar
informa com
mais rapidez
Li,za Albuquerqru'
A O PA IJLO -A ti o final
S
do ano. ins(ituto de Me1eoroIotia, responsável pelos esO

ados de São Paulo, Paraná e
Mato Grosso do Sul, i,'anhar;í
um importante aliado no serviço
de previsão do tempo. I'rata-se
de um radar canadense, um dos
mais modernos do mundo, já em
OperaÇão experimental na barra£Cii? de Ponte Nova, na divisa
dos municipios de Saiespolis e
Bintiba Miriiii, a 1(R) quikmetros de São Paulo. ('apaz de
detectar chuvas dentro de um
raio de a1t 200 quikrnetros, o
radar de Ponte Nt va. adquirido
pela Fundação de Amparo à
Pesquisa de São Paulo (Fapesp),
terá a %aí1taLem de fornecer ii;
formações rapidanwnte, por ser
cancelado diretamente em linhas tele1i5nicas.
O f)O cessamen tO dos dados
obtidas jeIos radare.s mais antigos. corno o de lil'ricação norteamericana instalado pela Universidade Estadual de São Paulo
(Unesp), em Bauru, a 337 quilómetros da capital. em 1971.
costuma ser mais lento, compara
Benedito Brac,'a. diretor de Hidrol gia do ('entro Tecnológico
da Universidade de São Paulo
(USP) e cr ordcnaclor do radar
dc Ponte Nova . Naqueles mnotk'lc s, o sinal relietido das nuvens
pr( jetado numa te/a (corno
acontece com os cquipamen t is
utilizados nos aeroportos), e somente depois disso. transmitido

ao computador. Da mesma forma que os modelo.r mais antigos.
O sistema de Ponte Nova emite
um feixe cletromacnetico de alta
potcncia que ilumina a nuvem e
retoma ao radar, sendo captado
por uma antena. E. então, projetado no video do computador,
sem precisar passar antes por
uma tela.
Iuundaçóes - Na opinião
de Braga, outros radares, como
de Ponte Nova - que tamhcm
analisa as condições do tempo
nas cidades de ('ampinas. Sorocaba. !guape, Cubatão. Taubatc, São Paulo e Grande São
Paulo - de veriam ser instalados
em regiões sujeitas a inundações
e ao deslizamento de encostas.
"Ele seria extremamente útil no
Rio de Janeiro, por exemplo.
porque a sua resoluçao espadal
da diu a d detalhada e possibilita a localização mais precisa das
áreas de escorreeamento dos
morros''. diz Benedito Braga.
No entanto, os sei-vicos dos radares devem estar integrados e
com/)inados ao dos satdites.
que. embora com um detalhamento inferior, tcfl1 mais aiccance, e ao dos phiiôírietros. afiarelhos que coletam inlormações
da chuva do solo.
Há um rncJs e meio, o instituto de Metereologia de São Paulo
tambcm adquiriu uma estação
de recepção de lotos de satelites
ge(k'.stacionãr!(s (que giram na
orbita do equador no mesmo
sentido da rota ç'ão da terra).
Essa estação ligada a uma antena para bolica de seis metmís de
diámetro, capta uma imaL'em colonda de um satdure num
computador de meia em meia
hora. ('ores indicam a temperatura, a nebulosidade e as arcas
de precipitação. A aquisição

desse equipamento, de acordo
com o diretor do distrito, Silvio
de Oliveira, contribuiu para melhorar a credibilidade da intórmnacão metereoloeica no Brasil.
Cálculos - Esse tipo de
estação 1,01 implantado pela primeira vez em 1957. em Brasília.
mas aiora iambtm lunciona no
Rio de Janeiro, São Paulo, Rio
(;ram;de do Sul, e será em breve
instalado em Recife e Salvador,
segundo ,Sil'.io de Oliveira. A
estação de tratamento de imagens de satdite permite que o
mapea!flento mnetere )lógico seja
feito de maneira mais precisa.
atravds dos cálculos do computador e não apenas do mnetereoloi.'ista. .4tc IYXÓ. lembra Oliveira. o mapa metereológico era
feito nianualmente, a partir das
inlormaçoes coletadas por anemógrafs (aparelhos que medem
vento). termomnetros (niedid res de temperatura). hidrómetros (rnedidi ires de unidades),
harómetn i (medidt ir de pressão)
e phi' i3mnetro (mcdid ir de
ch ii a).
('oni base dos dados agora
colhidos pelo satdite, radar e
cãlculos o mipuacionais. o serviç'o de meleret III leia de São Paulo
pode oferecer uma previsão do
tempo das proximas 24 horas
com urna margem de acerto superior a 90'7. segundo Oliveira.
Nos Estados Unidos, de acordo
com Benedito Brai?a, as chuvas
já podem ser previstas com at
tris dias de amitecedcncia.
bora a nossa intra-estrutura tecnológica nesse setor, seja a ruesnua que a norte-americana, são
os detalhes de natureza administrativa que emperram O serviço
de metereologia no Brasil ''. afírrua I3ram,a.
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