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Introdução: 

• Radar   (radio detection and ranging) tem sido utilizado de 

forma genérica para classificar os sistemas de transferência 
de ondas eletromagnéticas que operam na faixa de 

freqüência de microondas. 

• Na década de 1930, com as ameaças de guerra, houve um 

acentuado impulso nas pesquisas em torno do radar. A 

Inglaterra, em 1936, produziu um radar com alcance de 

aproximadamente 65 km. Em 1938 instalou uma cadeia de 

estações–radar destinadas a detectar aviões inimigos e 

orientar as aeronaves de defesa aérea em sua costa leste. 

Foi nesse período que observou-se o potencial do radar em 

detectar alvos meteorológicos.  

• Em 1939, foi desenvolvida por John Randall e Henry Boot, da 

Universidade de Birmingham, uma válvula chamada 

Magnetron capaz de produzir pulsos de elevada potência 

com comprimento de onda de 10 cm. Assim, tornou-se 

possível o uso de altas freqüências, na faixa de microondas, 

e uma diminuição considerável do tamanho da antena, 

permitindo que o radar pudesse determinar a posição de um 

alvo com maior precisão. 
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Introdução: 

• Após a 2ª Guerra Mundial, o radar, até então de uso 

exclusivamente militar, passou a ser empregado em outras 

atividades e a ser fabricado comercialmente. No início de 

1960 teve-se um dos mais importantes avanços na 

tecnologia do radar que foi o desenvolvimento das técnicas 

Doppler. Radares Doppler quantificam a potência espalhada 

pelo alvo, e também a sua velocidade radial.  

 

• Os radares meteorológicos hoje são de suma importância 

para o monitoramento da atmosfera, pois não somente 

detectam a presença de hidrometeoros como também 

movimentos das massas de ar. 

 

• O uso de radares meteorológicos são de suma importância 

no apoio a áreas como gerenciamento e planejamento de 

recursos hídricos, agricultura, proteção ao vôo, previsão 

imediata de tempo, etc. As informações coletadas pelos 

radares  auxiliam os meteorologistas no rastreio e detecção 

de  tempestades severas, vendavais e chuvas de granizo 

entre outros fenômenos. 
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Ondas eletromagnéticas: 

• São campos de forças (elétrico E e magnético H) que se 

propagam perpendicularmente ente si no espaço à 
velocidade da luz. 

 

 
• A interação da  REM com a matéria causa o espalhamento, 

difração e refração da energia eletromagnética. 
 

• No vácuo a REM se propaga à velocidade da luz: 

   c = 2,998 x 108 m/s.   
 

• A velocidade de propagação em ambientes de não vácuo é 
determinada pelo índice de refração: 

    n = c/v  

 
     v é a velocidade da REM 

Radiação Eletromagnética = REM 
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Ondas eletromagnéticas: 

• a onda eletromagnética possui uma freqüência f e um 

comprimento de onda λ que são relacionados com a 
velocidade da luz por:  

  

     
 

    c = λ * f  

 
 

    λ = c/f 
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Ondas eletromagnéticas: 

Espectro eletromagnético 
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Ondas eletromagnéticas: 

Campo Elétrico: 

O campo elétrico de uma onda transmitida a partir de uma 

antena apresenta valores que variam em função do tempo t e da 
distância r:   
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onde A (amplitude do sinal transmitido em Volts) depende de θ e Φ (elevação e 
azimute, respectivamente, da distância r em relação à antena transmissora), e 
ω é a freqüência angular do sinal transmitido (ω =2πf) e ψo é a fase do sinal 
transmitido. 
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Ondas eletromagnéticas: 

Campo Elétrico: 

Como o campo elétrico varia periodicamente sua representação 

pode se dar também na forma de números complexos 
representado por um diagrama fasorial de duas dimensões. 
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Ondas eletromagnéticas: 

Polarização: 

A polarização de uma onda eletromagnética é definida pelo plano 

no qual se encontra a componente Elétrica desta onda.  
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Ondas eletromagnéticas: 

Polarização: 

A combinação de duas ondas linearmente polarizadas, uma 

vertical e outra horizontal, e eletricamente em fase, resulta em 
uma onda linearmente polarizada inclinada.  



11 

Ondas eletromagnéticas: 

Polarização: 

A combinação de duas ondas linearmente polarizadas, uma 

vertical e outra horizontal, de mesma amplitude e eletricamente 
defasadas de 90 graus, resulta em uma onda circularmente 

polarizada.  
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Ondas eletromagnéticas: 

Sistema de Radar Doppler 



13 

Ondas eletromagnéticas: 

Feixe de Microondas 
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Ondas eletromagnéticas: 

Secção Transversal de Espalhamento 

• Quando o diâmetro da gota é menor comparado com o 

comprimento de onda (D << λ), σ pode ser expresso pelo 
espalhamento Rayleigh 
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Ondas eletromagnéticas: 

Equação Radar 
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Ondas eletromagnéticas: 

Equação Radar 

• As perdas (k) causadas pela atenuação da energia incidente 

nos hidrometeoros, e as perdas (kg) causadas pela 
atenuação da energia incidente nos gases constituintes da 

atmosfera são dadas por:  
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assim: 
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Ondas eletromagnéticas: 

Equação Radar 

• A secção transversal de espalhamento é produzida pelo efeito 

integrado de todos os hidrometeoros dentro do volume 

iluminado pelo feixe de microondas. Então, pode-se deduzir σ a 

partir da contribuição individual de cada hidrometeoro:  
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Ondas eletromagnéticas: 

Equação Radar 

• A secção transversal de espalhamento é produzida pelo efeito 

integrado de todos os hidrometeoros dentro do volume 

iluminado pelo feixe de microondas. Então, pode-se deduzir σ a 

partir da contribuição individual de cada hidrometeoro:  
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A quantidade                 é a principal quantidade a ser medida pelo 

radar.  Esse valor é conhecido como Refletividade Radar (Z) e é 

expresso em mm6m-3 
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Ondas eletromagnéticas: 

Sistema de Radar Doppler 
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Ondas eletromagnéticas: 

Sistema de Radar Doppler 
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Ondas eletromagnéticas: 

Sistema de Radar Doppler 

• A distância d entre a antena do radar e um hidrometeoro é 

determinada pelo tempo t que o sinal gasta para deixar a 
antena e retornar a ela novamente. Considerando que a 

microonda se propaga na velocidade da luz, então d pode 

ser calculado como   

 

          d= t*c/2  
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Ondas eletromagnéticas: 

Sistema de Radar Doppler 

• A máxima resolução espacial ou resolução em alcance 

(range resolution) de um radar é dada em função da largura 
do pulso transmitido τ: 

 

          resolução = τ*c/2 
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Ondas eletromagnéticas: 

Sistema de Radar Doppler 

• Caso um alvo interceptado por um pulso de microonda seja 

menor que τ*c/2, ele será interpretado com tamanho igual a 
resolução do radar 
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Operação do Radar 

Aquisição de dados 

• A aquisição de dados de um radar meteorológico é feita 

continuamente através da medição do sinal refletido por 
cada alvo.  

 

• Alguns parâmetros definidos na estratégia de varredura 

determinam: 

• a velocidade de rotação azimutal; 

• os ângulos de elevação da antena; 

• a quantidade de pulsos que serão transmitidos em 

cada azimute; 

• a quantidade de ecos a serem amostrados.  

 

• Os dados recebidos são processados e armazenados de 
forma a reproduzir a estrutura tridimensional da área 

imageada.  
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Aquisição de dados – Relação Alcance x Altura 

• Se não houvesse a atmosfera da Terra, um feixe de 

microondas enviado a partir de uma antena localizada sobre 
a superfície do planeta com um dado ângulo de elevação θ 

viajaria em linha reta na direção transmitida.  

• a Terra possui atmosfera e então possui um índice de 

refração n.  

• Em uma atmosfera padrão o índice de refração normalmente 

decresce com a altura em uma taxa quase linear dada por 

dn/dh, e que para efeitos práticos é igual a -4*10-8 m-1. 

 

• Portanto, o feixe de microondas sofre um efeito de refração 

em direção à Terra. 

Operação do Radar 
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Aquisição de dados – Relação Alcance x Altura 

Operação do Radar 
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Aquisição de dados – Relação Alcance x Altura 

Operação do Radar 
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Aquisição de dados – Relação Alcance x Altura 

• O efeito geral da refração no feixe de microondas em uma 

atmosfera padrão é fazer com que a Terra pareça maior e 
menos curva do que ela realmente é. O modelo de 4/3 do 

raio da Terra é usado para se calcular a altura do feixe 

(Hbm) em qualquer posição ao longo da linha de alcance do 
radar 
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Operação do Radar 
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Aquisição de dados – Relação Alcance x Altura 

Propagação do feixe de microondas emitido por diferentes ângulos de elevação em uma atmosfera 

padrão corrigido pelo modelo  4/3 do raio da Terra  

Operação do Radar 
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Aquisição de dados – Relação Alcance x Altura 

Propagação do feixe de microondas considerando a superfície terrestre com e sem curvatura  

Operação do Radar 
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Preenchimento do feixe 

Efeitos no preenchimento do feixe de microondas 

Operação do Radar 
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Ecos de Terreno 

Clutter 

Erros ligados à interceptação do pulso do radar por alvos do relevo que 

acarretam uma zona de forte refletividade e obstrução do feixe  

Operação do Radar 
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Padrão de irradiação de uma antena parabólica  

Ecos de Terreno 

Clutter 

Operação do Radar 
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Clutter devido à interceptação dos lóbulos secundários pelos alvos de terreno 

Ecos de Terreno 

Clutter 

Operação do Radar 



Radar móvel 

Radar com defletor 

de 4m de diâmetro 

Radar com 

defletor de 8m de 

diâmetro, nesse 

caso é necessário 

um radôme para 
protegê-lo das 

rajadas de vento. 

Radar 

Meteorológico 



Atenuação do sinal pela chuva 

• Curva azul  sinal de uma 
tempestade cilíndrica de 20 km de 
raio a uma taxa de 100mm/h no seu 
centro. 

 

• Curva rosa  sinal detectado por um 
radar banda S, pouca atenuação. 

 

• Curva amarela  sinal detectado por 
um radar banda C, atenuação 
depende da tempestade. 

 

• Curva aqua  sinal detectado por  
um radar banda X, sofre grande 
atenuação e não consegue “ver” 
tempestades distantes. 

Fonte: Prof. Oswaldo Massambani (DCA/IAG/USP) 

Portanto, regiões tropicais onde há tempestades, o ideal é a 

utilização de um radar Banda S. 



ESTRATÉGIAS DE VARREDURA DO RADAR 

• VARREDURA EM AZIMUTE: o ângulo de elevação 

da antena é fixado e a varredura é realizada a uma 

velocidade de rotação constante, isto é, a antena é 

girada até completar uma volta ou 360º. 



• VARREDURA EM ELEVAÇÃO: a antena é 

apontada para uma direção em relação ao 

Norte (azimute)  e a varredura é executada 

na vertical, ou seja, aumenta-se o ângulo 

de elevação, por exemplo, de 0 a 90º. 



• VARREDURA VOLUMÉTRICA: São realizadas várias varreduras em 

azimutes, seqüencialmente, com diferentes ângulo de elevação. As 

velocidades de rotação podem ser programadas diferentemente para cada 

elevação pelo operador. Em ângulos de elevação maiores, o raio pode ser 

reduzido dependendo da altura máxima estipulada. 

Essa composição de dados gerados é chamada de varredura 

volumétrica e fornece informações do bloco tridimensional da  

atmosfera. 

Repare que acima do ângulo de máxima elevação não há informações, 

essa região é chamada de “cone cego” do radar. 



PRODUTOS DE RADAR - PPI 

• O PPI (Plan Position Indicator) é o 

produto gerado de uma varredura em 

azimute. 

• O produto representa a projeção, no 

plano horizontal, dos dados dos ecos 

recebidos ao longo das radiais do 

radar. 

• Normalmente,  o ângulo de elevação 

EL é pequeno, < 5º, em relação ao 

horizonte. 

• É utilizado para vigilância a grandes  
distâncias, por exemplo, num raio de 

400 km. 



Radar de Santiago 





PRODUTOS DE RADAR - RHI 

• Um importante produto de uma varredura em elevação é o RHI (Range Height 
Indicator). 

• O produto representa a projeção no plano vertical, que passa pelo centro do 
radar e tem direção do azimute selecionado, dos dados dos ecos recebidos ao 
longo das radiais do radar. 

• A grade auxiliar de coordenadas sobreposta indica a altura. É curva pois leva em 
conta a curvatura terrestre. 

• É ideal para analisar a estrutura vertical de uma nuvem de tempestade. 



RHI (varredura em 

elevação) no azimute 4,0º 

(linha rosa no produto 

PPI) 

PPI (varredura em 

azimute) com elevação 

de 2º 



XPOL – Centro Lançamento de Alcântara 



RHI – Elevação: 0 a 180º - Azimute: 316,7º 



RHI – Elevação: 0 a 180º - Azimute: 316,7º 



PRODUTOS DE RADAR - MaxCappi 

• MaxCappi ou Maximum Display é um produto obtido de uma varredura 
volumétrica em coordenadas polares, convertidos em cartesiana e corrigidos pela 
curvatura terrestre. 

• O produto representa a projeção dos valores máximos obtidos em três planos: 

– de cima para baixo, no plano horizontal; 

– de oeste para leste, no plano vertical lateral direito, rebatido; 

– de sul para norte, no plano vertical lateral superior, rebatido. 

• Utilizado para monitoramento de precipitação dentro do raio de varredura 
quantitativo (< 200 km) e permite uma rápida informação sobre a estrutura do 
sistema atuante. 





O MaxCappi 

permite identificar 

onde o sistema 

está atuando e 

como está a sua 
estrutura vertical, 

além de indicar se 

a precipitação 

intensa está 

chegando a 
superfície ou não. 



PRODUTOS DE RADAR - CAPPI 

• O CAPPI (Constant Altitude PPI) é um outro produto obtido de uma 
varredura volumétrica em coordenadas polares, convertidos em cartesiana 
e corrigidos pela curvatura terrestre. 

• O produto representa a projeção em um plano horizontal dos dados 
contidos em uma camada (“layer”) na altura constante H sobre o radar. 

• A altura H mais utilizada para o monitoramento da precipitação é de 3 km 
com raio de varredura inferior a 200 km (área quantitativa). 

• É um produto utilizado para compor as informações de outros radares, 
ampliando a área de cobertura 



CAPPI a 1,5 km de altitude 



Construção de um CAPPI 

• Poucas elevações dificultam a construção do CAPPI 

• CAPPI´s com diferentes alturas podem ser elaboradas 

• Normalmente, a precipitação é observada no CAPPI de 3 km 

• É um produto que serve para integrar os radares, já que a altura é em 

relação ao nível do mar, lembrando que a localização de cada radar pode 
estar em altitudes diferentes. 



Construção de um CAPPI 

Maior o número de elevações, melhor a precisão  

das informações do produto CAPPI, porém aumenta-se o tempo para 

realizar uma varredura volumétrica. 
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PRODUTOS DE RADAR - VC 

• VC – Vertical Cut 

• Sobre um Cappi ou MaxCappi, dois pontos quaisquer A(Ax, Ay) e B(Bx, By) são 

selecionados através do cursor. O programa traça um plano vertical sobre os 

dois pontos nos dados 3D que deram origem aos produtos, apresentando o 

resultado do corte em termos de altura e distância (fig. 3). 

• É utilizado para analisar a estrutura vertical da tempestade, porém tem menor 

precisão em relação ao RHI. 







Radar XPOL 50DX– 

Selex/Gematronic 



Radar XPOL 50DX– Selex/Gematronic 
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Definição da estratégia de varredura volumétrica 
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Análises e simulações para definir a melhor estratégia 



69 

Transmissão dos Dados 

Análises e simulações para definir a melhor estratégia 
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Elevação 0
 

 

Análises e simulações para definir a melhor estratégia 
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Elevação 0,5
 

 

Análises e simulações para definir a melhor estratégia 



72 

Elevação 1,0
 

 

Análises e simulações para definir a melhor estratégia 
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Elevação 1,5
 

 

Análises e simulações para definir a melhor estratégia 
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Elevação 2,0
 

 

Análises e simulações para definir a melhor estratégia 
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Elevação 2,5
 

 

Análises e simulações para definir a melhor estratégia 



76 

Cálculo da contaminação do eco por cuttler  

10% 

80% 

Análises e simulações para definir a melhor estratégia 
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Análises e simulações para definir a melhor estratégia 
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Análises e simulações para definir a melhor estratégia 



79 
Para se chegar nas receitas atuais foram feitas várias simulações e testes 

Análises e simulações para definir a melhor estratégia 
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Simulação da elevação 0.5
 

 para M. Igreja 

Análises e simulações para definir a melhor estratégia 


