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Assunto: Resposta a pedido de dados Ferraz
De: "A. Setzer" <alberto.setzer@cptec.inpe.br>
Data: 2013-08-21 10:37
Para: "Interessado/a nos dados meteorologicos de Ferraz"
Prezado/a ..... :
Agradeço sua mensagem, e a resposta que posso dar é um texto padrão
que tenho enviado em pedidos semelhantes que buscam dados mais
detalhados do que os disponíveis em
http://antartica.cptec.inpe.br/~rantar/data/resumos/climatoleacf.xls
http://antartica.cptec.inpe.br/~rantar/data/resumos/climatolbaia.xls
http://antartica.cptec.inpe.br/~rantar/biblia/public_proj.pdf
O texto é:
"Quanto às informações de seu interesse, foram desativadas no início
de 2011 as páginas internet com dados meteorológicos e imagens
webcam e de satélites meteorológicos da Estação Ferraz, tanto de
dados em tempo-real como passados, que estavam disponíveis por meio
de http://antartica.cptec.inpe.br
"O término da coleta e da distribuição dos dados meteorológicos de
Ferraz e das estações automáticas brasileiras na Antártica
(registros internacionais WMO 89250, 89252, 89253, e 89263), assim
como do Projeto de Meteorologia do Proantar como um todo, que atuou
continuamente desde 1985 na Antártica como um dos mais produtivos,
atenderam a determinação do PROANTAR/CNPq e do MCT no início de
2010.
"Neste constexto, também foram encerradas as publicações mensais de
análises meteorológicas e climáticas que eram apresentadas na
Revista Climanálise, os estudos de meteorologia antártica, os de
variações climáticas na Península Antártica, e os da relação destas
variações com o clima brasileiro, que o Projeto realizava.
"A recomendação é solicitar os dados diretamente ao PROANTAR/CNPq
por meio do email <proantar@cnpq.br>, assim como aos responsáveis
junto ao PROANTAR/CNPq pela decisão de finalizar o trabalho de
coleta, distribuição, publicação dos dados meteorológicos antárticos
do Proantar:
-Dr. Josino Costa Moreira, FIOCRUZ <josinocm@ensp.fiocruz.br>
-Prof. Jader Onofre de Morais, Univ.Est.Ceará<jaderonofre@gmail.com>
-Prof. Mario Barletta, Univ.Fed.Pernambuco <barletta@ufpe.br>
"Uma vez que os dados meteorológicos em questão foram e são
necessários para inúmeros projetos e atividades do Proantar, e que a
série de Ferraz era uma das mais longas e consistentes da Antártica,
é de se supor que os contatos acima tenham alguma alternativa para o
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fornecimento dos dados cuja coleta, divulgação e uso em pesquisas
eles decidiram encerrar.
"Pessoalmente, lamento não ter mais como apoiá-lo/a em seu trabalho.
"Atenciosamente,
"Dr. Alberto Setzer
INPE - C.Postal 515
12245-970 S.José dos Campos, SP
Brasil
tel ++55(12)3208-6464
alberto.setzer@cptec.inpe.br "
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