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Guilherme Martins

Bem-vindo à minha página. Aqui você encontrará informações sobre programação voltada para Ciências Atmosféricas
e um pouco sobre a minha experiência nessa área fascinante.
A ideia consiste em disponibilizar os programas e scripts feitos por mim, colegas, amigos e obtidos da internet. Com
isso, espero ajudar as pessoas que possuem dificuldades em programação.
Esse pequeno projeto de disponibilizar atividades que realizo teve sua origem na época em que realizei o curso de
meteorologia na UFPa, isso no fim dos anos 90 (faz tempo hein!).
Quando vi os computadores executando suas tarefas, eu pensei, é por aqui que devo seguir.
Pensei em como disponibilizar as atividades com meteorologia que eu realizava. Aí veio a ideia de criar um site, olha
a audácia do tupiniquim, fazer um site.
Após muitas pesquisas na internet, no Altavista e Cadê?, isso mesmo, não tinha Google naquela época, eu comecei a
estudar o tal do HTML (HyperText Markup Language). Assim surgiu a primeira versão bem simples do site hospedada
no domínio do Yahoo! GeoCities, era uma página horrível, mas para quem não sabia nada, era fantástica.
Em seguida, eu fui mudando de domínio e a hospedei em outros locais, várias alterações foram feitas e novos conteúdos
adicionados. Eu só não tinha ideia que esse pequeno projeto me levaria muito longe. Para terem ideia, eu viajei para
muitas cidades e até para fora do país, tudo por conta desse meu projeto pessoal, por meio de cursos e oficinas em que
ministrei e participei.
Esse canal, foi totalmente reformulado, e hoje tem essa aparência bem mais profissional e harmônica. Estou muito
feliz porque ao olhar para o passado e ver o ela se tornou, sinto uma enorme satisfação em saber que as noites e os
dias estudando para que esse projeto fosse concretizado valeram a pena.
Pois é, apresentei um breve resumo sobre a história de como cheguei até aqui por meio dessa página, eu quero mais, e
sei que posso.
Divirta-se!
Última atualização: 26/08/2022.
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CHAPTER

1

Sobre mim

Sou natural da cidade de Belém-Pará. Graduado em Meteorologia pela Universidade Federal do Pará (UFPa, 2002),
mestre em Meteorologia pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel, 2005) e doutor em Ciência do Sistema Terrestre
(CST) pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE, 2015).
Durante a graduação participei dos experimentos de campo “Large Scale Biosphere-Atmosphere Experiment in Amazonia (LBA)”, “South American Low-Level Jet (SALLJEX)” e em algumas disciplinas do curso. Fui estagiário no
Instituto Nacional de Meteorologia - INMET/2°DISME na área de consistência de dados e na seção de Previsão de
Tempo. Tive a oportunidade de realizar estágio no exterior na Universidade Nacional Autônoma do México (UNAM)
onde desenvolvi atividades sobre Meteorologia Tropical.
Participei de projetos no Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas (IAG) da Universidade de São
Paulo (USP) e fui colaborador do Grupo de Estudos Climáticos (GrEC). Trabalhei no Centro de Previsão de Tempo e
Estudos Climático (CPTEC) com o modelo regional BRAMS e fui membro colaborador do Grupo de Modelagem da
Atmosfera e interface (GMAI) no contexto do Projeto ADAPT e modelagem regional com o BRAMS. Trabalhei como
membro colaborador do Grupo de Superfície-Biosfera-Atmosfera (GSBA) onde participei do projeto AMAZALERT
e realizando atividades com o modelo INLAND.
Desenvolvi habilidades em manipulação e visualização de saídas dos modelos numéricos do CMIP5 utilizando as
ferramentas NCL e CDO. Tenho interesse em trabalhar em grupos de pesquisa onde possa contribuir com a minha
experiência em processamento e visualização de dados atmosféricos como também em pesquisa.
Atualmente, trabalho no Programa de Monitoramento de Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
(INPE) e sou responsável pelo desenvolvimento e melhorias do modelo de risco diário de fogo para América do Sul,
criação de boletins meteorológicos mensais e geração de avisos meteorológicos.
Clica aqui para ver um resumo da minha trajetória profissional desde a época da faculdade até os dias atuais.
Neste vídeo eu relato toda a minha experiência acadêmica desde a graduação até o doutorado.
Interesses profissionais:
• Data Science
• Python
• Climate Data Operators (CDO)
• Shell (Bash)
3
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• Focos de queimadas na vegetação
• NCAR Command Language (NCL)
• Fortran 90
• GrADS
• Unix
• Coupled Model Intercomparison Project Phase 5 (CMIP5)
• NetCDF Operators (NCO)
• LATEX
• Processamento e visualização de dados atmosféricos
• Sensoriamento remoto da atmosfera

4
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CHAPTER

2

Consultoria

Você já pensou na possibilidade de colaborar para a continuidade desse trabalho antes de pedir um programa pronto
para resolver as suas tarefas? Pois é, gerar toda essa informação requer um esforço tremendo porque está associado
diretamente com fato de que tenho que estudar muito, e além disso, pagar pessoas e cursos para me atualizar e sempre
disponibilizar informações relevantes. Pense nisso!

2.1 Curso de Climate Data Operators (CDO)
O Climate Data Operatros (CDO) foi desenvolvido no Max-Planck-Institut für Meteorologie e representa um conjunto
de comandos estatísticos e aritméticos úteis para processar dados atmosféricos no formato GRIB e NetCDF.
A facilidade em utilizar essa ferramenta está no fato de que os comandos são digitados diretamente no terminal do
Linux ou Windows e não há necessidade de conhecimento de programação. Possui mais de 700 comandos para as
mais diversas atividades, porém não apresenta ambiente gráfico, ele apenas processa dados e os resultados podem ser
visualizados em outros programas, como por exemplo, GrADS, MATLAB, NCL, IDL, FERRET, NCVIEW, Python,
dentre outros.
No caso de automação de uma rotina, pode-se fazer uso de alguma linguagem de programação, como por exemplo, o
shell (Bash) script para gerar produtos meteorológicos por meio dessas ferramentas e alimentar páginas web. A aplicação dos produtos gerados por essas ferramentas são as mais variadas possíveis, por exemplo, geração de figuras para
análise e previsão de tempo, estudos de eventos extremos e energia renováveis, climatologia, modelagem numérica,
micrometeorologia e animações de campos meteorológicos.
O curso consiste em capacitar usuários para processar dados nos formatos NetCDF, GRIB e texto. O participante
terá condições de calcular climatologia, anomalia, correlação, selecionar domínio de interesse, níveis verticais, datas,
realizar interpolação, separar o dado por estação do ano, médias sazonais, entre outras operações comumente utilizadas
na área de Meteorologia.
O público alvo não se restringe apenas a meteorologistas, podem participar físicos, matemáticos, geógrafos e até
mesmo profissionais de tecnologia da informação, ou seja, pessoas que estejam interessadas em manipular informações
das ciências atmosféricas.
Ao final do curso, é feita uma avaliação pelos participantes referente aos tópicos abordados. Essa avaliação é utilizada
para a melhoria do tutorial e conteúdo apresentados.

5
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Ementa do curso:
Dia 1:
1. Visão geral: Informações gerais sobre o curso.
2. Dados utilizados no curso: Serão mostrados os tipos de dados e como eles serão utilizados.
3. Visualizar ajuda com o CDO: Como obter ajuda na utilização dos operadores.
4. Encadeamento de operadores: Como utilizar vários operadores ao mesmo tempo.
5. Informações sobre o dado meteorológico: Como extrair diversas informações do arquivo.
Dia 2:
1. Operadores de modificação de metadados e arquivos: Cria ou altera informações do arquivo.
2. Operador para valores ausentes ou indefinidos: Define ou altera os valores ausentes (UNDEF).
3. Operadores aritméticos: Criação de expressões matemáticas com o CDO, por exemplo, cálculo de umidade
relativa, direção e velocidade do vento, temperatura potencial, dentre outros.
4. Cálculos estatísticos: Correlação, cálculos zonal, meridional, temporal (diário, mensal e anual) e sazonais,
dentre outros.
5. Interpolação: Como interpolar dados.
Dia 3:
1. Manipulação de arquivos: Como unir e/ou separar arquivos por variável, data, tempo, recortar o dado.
2. Importação e exportação: Geração de arquivos no formato NetCDF a partir de arquivos no formato texto e
exportação no formato texto a partir de arquivos NetCDF.
3. Operadores de seleção condicional: Como criar máscaras.
4. Operadores de comparação.
5. Exercícios de fixação: Aplicações de diversas situações reais obtidas da internet e por experiência própria.

2.2 Curso de NCAR Command Language (NCL)
O NCAR Command Language (NCL) foi desenvolvido pelo National Center for Atmospheric Research (NCAR) sendo
bastante útil para visualizar e manipular dados atmosféricos e tem se mostrado uma ferramenta altamente poderosa
com suas diversas funções, scripts prontos e uma infinidade de opções disponıveis no seu site. O NCL possui uma
lista de discussão onde os usuários estão sempre prontos a ajudar. O interessante dessa ferramenta é a quantidade de
funções (mais de 700) e a excelente qualidade gráfica das figuras muito útil para artigos cientıficos e relatórios. Além
disso, possuo contato direto com os desenvolvedores do NCL. Esse contato é importante porque facilita a melhoria
dos cursos por meio de dicas e sugestões fornecidas pela equipe de desenvolvedores.
Ementa do curso:
1. Visão geral
2. Como abrir arquivos?
3. Informações sobre os arquivos
4. Manipulação de dados
5. Visualização dos dados
6. Tipos de gráficos disponíveis

6
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7. Programação em NCL
8. Exemplos práticos
9. Scripts prontos
10. Dúvidas dos participantes
11. Onde procurar ajuda?
12. Links interessantes

2.3 Informações adicionais sobre os cursos
• Duração: 3 dias para o curso de CDO e 5 dias para o de NCL. Ambos os cursos possuem duração diária de 8
horas. Essa carga horária pode ser alterada com os participantes.
• Total de participantes: 20 pessoas no máximo, isso é solicitado para melhor absorção do conteúdo abordado em
sala.
• Dinâmica do curso: É um curso prático, pois o assunto é explicado e logo em seguida os participantes realizam
exercícios com dados reais obtidos da internet dos principais centros meteorológicos do mundo.
• Requisito básico: Conhecimento básico em Linux (criação de diretórios, copiar e mover arquivos/diretórios,
edição de arquivo texto).
• Sistema operacional desejável: Linux.
• É importante que a última versão do CDO e do NCL estejam instaladas previamente.
• Procedimentos para instalação e manuais:
– NCL: clique aqui
– CDO: clique aqui

2.4 Comentários dos participantes
Os comentários abaixo são de pessoas anônimas que tiveram a oportunidade de realizar o curso de CDO virtualmente
no dia 22/09/2020.

2.3. Informações adicionais sobre os cursos
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Os comentários abaixo são de pessoas anônimas que tiveram a oportunidade de realizar o curso de NCL na UFCG em
novembro de 2018.

8
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2.5 Fotos dos cursos
• Curso de NCL na UFCG. Novembro/2018
• Curso de NCL na UNESP/Bauru. Outubro de 2018
• Curso de CDO na UNESP/Bauru. Agosto de 2018
• Curso de CDO na UFCG. Junho de 2018
• Curso de NCL no DEA/UFV. Abril de 2018

2.6 Entre em contato
Para mais informações de como solicitar os cursos, basta clicar aqui e envie o seu e-mail.

2.5. Fotos dos cursos
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3

Climatologia

3.1 Focos de queimadas
• Algumas das figuras abaixo fazem parte do artigo disponível aqui.

3.1.1 Climatologia dos focos de queimadas
Os focos são do satélite AQUA e os mesmo foram reamostrados para uma grade regular de 25 km x 25 km. O período
utilizado foi de 2003 a 2018.
A porcentagem no canto inferior direito representa a contribuição de cada mês para a ocorrência dos focos.
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Abaixo é mostrada a climatologia por cada estado brasileiro. No topo de cada barra são mostrados os valores médios
para cada mês. Os dados foram normalizados entre 0 e 1.

3.1.2 Meses de ocorrência dos focos de queimadas
A imagem abaixo mostra apenas a localização média dos focos de queimadas do sensor do MODIS abordo do satélite
AQUA. A figura foi gerada a partir da média mensal referente aos anos de 2003 a 2018. Os focos apresentam resolução
espacial 25 km x 25 km.

3.1. Focos de queimadas

13

Guilherme Martins

3.1.3 Animação dos meses de ocorrência dos focos de queimadas
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3.1. Focos de queimadas
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3.1.4 Painel dos meses com maior ocorrência dos focos de queimadas
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3.1.5 Número de dias com focos de queimadas
A partir dos dados diários de focos de queimadas no período de 2003 a 2018, o píxel com foco recebe o valor 1. Em
seguida, realiza-se a contabilização dos dias com focos no mês, e posteriormente, calcula-se a sua média mensal. A
partir disso, foi possível contabilizar o número médio de dias com focos de queimadas para cada mês. Os focos são
do satélite AQUA e os mesmo foram reamostrados para uma grade regular de 25 km x 25 km.

3.1. Focos de queimadas
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Fonte dos dados de focos de queimadas: INPE/Queimadas.

3.1.6 Focos de queimadas por biomas brasileiros
Os focos de queimadas são do satélite AQUA. O gráfico abaixo representa a média mensal entre os anos de 2003 e
2018.

3.1. Focos de queimadas

19

Guilherme Martins

20

Chapter 3. Climatologia

Guilherme Martins

Fonte: INPE/Queimadas.

3.2 Precipitação
A climatologia mensal de precipitação no período de 1981 a 2010 foi obtida do CPC Merged Analysis of Precipitation.
O produto apresenta resolução horizontal de 2,5° latitude x 2,5° longitude.

3.2. Precipitação

21
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4

Currículo Lattes

Para acessar o meu CV Lattes, clique na imagem abaixo:
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Apresentações

2022
• Informações do sistema de monitoramento de detecção de focos de fogo ativo do Programa Queimadas do INPE.
Agosto/2022.
• Visualização das Projeções Climáticas. Maio/2022.
2021
• Monitoramento de Queimadas no Cerrado. Dezembro/2021.
• Análise das condições ambientais na Serra do Cipó como ferramenta para o combate aos incêndios florestais.
Novembro/2021.
• O Modelo de Risco de Fogo na vegetação do Programa Queimadas do INPE e Meteorologia. Setembro/2021.
• Sistema de monitoramento de detecção de focos de fogo ativo do Programa Queimadas do INPE. Agosto/2021.
• Como os satélites monitoram as queimadas no Brasil? Esses dados também estão disponíveis se eu quiser usar
ou verificar?. Maio/2021.
• Dados e metodologias do Programa Queimadas. Abril/2021.
• Análise da climatologia de precipitação 2021 para avaliação dos períodos de limpezas das linhas monitoradas
pelo Sistema GGT. Abril/2021.
• A Serra do Cipó/MG a partir de uma percepção meteorológica. Março/2021.
• Análise meteorológica entre os meses de julho a outubro de 2020 - Serra do Cipó/MG. Fevereiro/2021.
2020
• Roda de Conversa Agroecológica - Observando queimadas e uso do solo para agricultura familiar na Amazônia.
Novembro/2020.
• Mudanças Climáticas e Queimadas no contexto Brasileiro. Novembro/2020.
• Monitoramento de Queimadas no Brasil a partir dos Produtos do INPE. Outubro/2020.
• Produtos de Monitoramento de Queimadas e Risco de Fogo do INPE. Vídeo da apresentação. Outubro/2020.
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• Vídeo sobre Como tudo começou - Minha vida acadêmica. Setembro/2020.
• Curso de CDO. Setembro/2020.
• Introdução aos Dados Ambientais. Agosto/2020.
• Temporada de queimadas 2020 no bioma Amazônia. Agosto/2020.
• Temporada de queimadas 2020 no bioma Pantanal. Agosto/2020.
• Live - Período Seco e Queimadas. Agosto/2020.
• Live - Computação aplicada à Meteorologia. Julho/2020.
• Análise da Climatologia de Precipitação para Avaliação dos Períodos de Limpeza das Linhas de Transmissão.
Fotos do evento. Fevereiro/2020.
2019
• Produtos Meteorológicos do Programa Queimadas do INPE - Experimentos de campo, focos de queimadas e
risco de fogo. Fotos do evento. Julho/2019.
• Risco de Fogo na Vegetação. Julho/2019.
• Informações Meteorológicas do Programa Queimadas do INPE. Junho/2019.
• Informações Meteorológicas como Ferramenta de Mitigação - Risco de Fogo, focos de calor e meteorologia.
Maio/2019.
• Climatologia dos Focos de Queimadas no Estado no Pará. Fotos do evento. Abril/2019.
• Ferramentas computacionais para meteorologia - Como tudo começou. Abril/2019.
• Risco de Fogo na Vegetação. Fotos do evento. Fevereiro/2019.
2018
• Instrumentos Meteorológicos. Outubro/2018.
• Produtos meteorológicos do Programa Queimadas do INPE. Fevereiro/2018.
• Eventos El Niño e La Niña e sua relação com focos de queima no Brasil. Fevereiro/2018.
• Climate Data Operatos (CDO). Janeiro/2018.
2013
• Curso básico de Linux. Julho/2013.
2011
• Curso Básico de Fortran 90. Julho/2011.
2010
• Fontes de Dados Meteorológicos e Climáticos. Julho/2010.
2009
• Modelagem Automatizada usando o BRAMS 4.2. Dezembro/2009.
• Características da Região de Formação e Trajetória das Ondas de Leste no Atlântico Tropical usando a Técnica
de Tracking. Outubro/2009.
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6

Cursos ministrados

6.1 Locais ministrados
• Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP)
– Curso ministrado para estudantes de graduação em Meteorologia.
– Curso ministrado para professores de graduação em Meteorologia.
• Universidade Federal de Viçosa / Departamento de Engenharia Agrícola (UFV/DEA)
– Curso ministrado para estudantes de mestrado e de doutorado em Meteorologia Aplicada do DEA.
• Universidade Federal de Campina Grande (UFCG)
– Curso ministrado para estudantes de mestrado e de doutorado em Meteorologia da UFCG.
• Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)
– Pós-Graduação em Sensoriamento Remoto (PGSERE)
– Pós-Graduação em Meteorologia (PGMET)
– Pós-Graduação em Ciência do Sistema Terrestre (PGCST)
– Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC)
– XVII EPGMET
• Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
– Programa de Pós-Graduação em Ciências Climáticas (PPGCC)
• Centro Técnico Aeroespacial (CTA) / Instituto de Controle do Espaço Aéreo (ICEA)
– Curso ministrado para Meteorologistas do ICEA
• Universidade de São Paulo (USP) / Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH)
– Curso ministrado para estudantes de mestrado e de doutorado da USP/FFLCH
• VI Simpósio Internacional de Climatologia (SIC)
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– Curso ministrado para estudantes de mestrado e de doutorado
• Universidade Federal de Pelotas (UFPel)
– Curso ministrado para estudantes de graduação e de mestrado
• National Center for Atmospheric Research (NCAR)
– Participação no curso de NCAR Command Language (NCL)
• Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI)
– Curso ministrado para estudantes de graduação e de mestrado

6.2 Conteúdo programático
• Conteúdo programático CDO
• Conteúdo programático GrADS
• Conteúdo programático Linux
• Conteúdo programático NCL

6.3 Avaliação dos cursos
Total de participantes capacitados = 352
2021
• Avaliação do curso de CDO realizado virtualmente - Novembro/2020. Total de participantes = 53.
2020
• Avaliação do curso de CDO realizado virtualmente - UNIFEI - Novembro/2020. Total de participantes = 5.
• Avaliação do curso de CDO realizado virtualmente - Setembro/2020. Total de participantes = 44.
– Para ver o levantamento dos inscritos clique aqui.
2018
• Avaliação do curso de NCL realizado na UFCG - Novembro/2018. Total de participantes = 14.
• Avaliação do curso de CDO realizado no INPE/XVII EPGMET - Outubro/2018. Total de participantes = 6.
• Avaliação do curso de NCL realizado na UNESP - Outubro/2018. Total de participantes = 5.
• Avaliação do curso de CDO realizado na UNESP - Agosto/2018 - Turma 1. Total de participantes da turma 1 =
25.
• Avaliação do curso de CDO realizado na UNESP - Agosto/2018 - Turma 2. Total de participantes da turma 2 =
28.
• Avaliação do curso de CDO realizado no UFCG - Junho/2018. Total de participantes = 6.
• Avaliação do curso de NCL realizado no DEA/UFV - Abril/2018. Total de participantes = 12.
2017
• Avaliação do curso de CDO realizado no INPE/CP - Setembro/2017. Total de participantes = 18.
• Avaliação do curso de CDO realizado na UNIFEI - Agosto/2017. Total de participantes = 18.
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2015
• Avaliação do curso de CDO realizado na UFPel/RADAR - Novembro/2015. Total de participantes = 14.
• Avaliação do curso de CDO e NCL realizado no Simpósio Internacional de Climatologia (SIC) - Outubro/2015.
Total de participantes = 12.
• Avaliação do curso de NCL realizado no INPE/SJC - Maio/2015. Total de participantes = 12.
• Avaliação do curso de NCL realizado na USP/FFLCH - Janeiro/2015. Total de participantes = 12.
2014
• Avaliação do curso de GrADS realizado no ICEA - Agosto/2014. Total de participantes = 16.
2013
• Avaliação do curso de NCL realizado na UFRN - Outubro/2013. Total de participantes = 23.
• Avaliação do curso de NCL realizado no INPE - Agosto/2013. Total de participantes = 13.
• Avaliação do curso de NCL realizado na UFRN - Julho/2013. Total de participantes = 21.

6.3. Avaliação dos cursos
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CHAPTER

7

Tutoriais

7.1 Aplicações variadas
7.1.1 Descompactar um arquivo para um diretório específico
tar -zxvf arquivo.tar.gz -C <nome_diretório>

7.1.2 Loop com tempo
1 Loop a cada 30 minutos.
#!/bin/bash
data_inicial="202001011400" # Formato YYYYMMDDhhmm
data_final="202001011600"
while [ ${data_inicial} -le ${data_final} ]; do
echo

˓→

${data_inicial}

curr=`date -d "${data_inicial:0:8} ${data_inicial:8:2}:${data_inicial:10:2} 30
minutes " +"%Y%m%d %H:%M"`
# Suas instruções...
data_inicial=`date -d "${curr}" +%Y%m%d%H%M`

˓→

# Recorte nas variáveis para serem utilizadas para outros fins. Esse trecho é
opcional.
ano=${data_inicial:0:4}
mes=${data_inicial:4:2}
dia=${data_inicial:6:2}
(continues on next page)
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hora=${data_inicial:8:2}
min=${data_inicial:10:2}
done

• O resultado será:
202001011400
202001011430
202001011500
202001011530
202001011600

2 Outro exemplo com loop, dessa vez, a cada 12 horas.
data_inicial="2020010100" # AAAAMMDDhh
data_final="2020010300"
while [ ${data_inicial} -le ${data_final} ]; do
echo

${data_inicial}

# Suas instruções...

data_inicial=`date -d "${data_inicial:0:8}
%m%d%H"`

${data_inicial:8:2}:00 12 hours " +"%Y

˓→

done

• O resultado será:
2020010100
2020010112
2020010200
2020010212
2020010300

3 Loop variando dia a dia.
#!/bin/bash
data_inicial="20200101" # Formato AAAAMMDD
data_final="20200110"
while [ ${data_inicial} -le ${data_final} ]
do
echo ${data_inicial}
# Suas intruções...
data_inicial=`date -u +"%Y%m%d" -d "${data_inicial} 1 day "`
done

• O resultado será:
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20200101
20200102
20200103
20200104
20200105
20200106
20200107
20200108
20200109
20200110

4 Outra opção com loop variando dia a dia.
#!/bin/bash
data_inicial="2020010100" # Formato AAAAMMDD00
data_final="2020011000"
while [ ${data_inicial} -le ${data_final} ]
do
echo ${data_inicial}
# Suas intruções...
data_inicial=$(date -u -d "${data_inicial:0:8} ${data_inicial:8:10}:00 24 hours" +
"%Y%m%d%H")
done
˓→

• O resultado será:
2020010100
2020010200
2020010300
2020010400
2020010500
2020010600
2020010700
2020010800
2020010900
2020011000

7.1.3 Remover caracteres estranhos no Linux
• Em algumas situações quando se copiam programas feitos no Windows para o Linux, alguns caracteres indesejáveis surgem, gerando o erro abaixo.
• Supondo que o script escrito em Shell tenha sido feito no Windows com o nome de teste.sh. Ao tentar
executá-lo no Linux, a mensagem de erro surgirá:
./teste.sh:

line 2:

$'\r':

command not found

• Esse \r é o problema. E isso pode ser resolvido por meio da instalação do dos2unix com o comando abaixo:
sudo apt install dos2unix
• Após a instalação, basta digitar:

7.1. Aplicações variadas
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dos2unix teste.sh
• Para remover os caracteres estranhos. Dessa forma, é possível utilizar o seu script sem problemas.

7.1.4 Saber o número de núcleos do seu processador
• Basta digitar no terminal do Linux o comando abaixo:
nproc

7.1.5 Saber qual é a versão do sistema operacioanl Linux
lsb_release -rd
• Resultado:
Description:
Release:

Ubuntu 18.04.3 LTS
18.04

7.1.6 Utilizar o wget com usuário e senha
wget -c -r http://www.siteexemplo.com.br/arquivos.zip --http-user=nome_usuario
--http-passwd=senha_usuario

7.1.7 Utilizar o wget para alterar o nome do arquivo.
• Nesse exemplo, será feito o download do arquivo precip.mon.mean.nc, e deseja-se que o mesmo tenha
outro nome, isto é, prec.nc. O comando abaixo realizará essa tarefa.
wget ftp://ftp.cdc.noaa.gov/Datasets/cmap/enh/precip.mon.mean.nc -O prec.nc

7.1.8 Utilizar o rename para renomar arquivos em lote
• Comando bastante útil para renomear vários arquivos de uma vez ou em lote.
• Para instalar:
sudo apt-get install rename
• Exemplo de uso. Supondo que se deseja realizar algumas conversões com o gdal. Os arquivos de entrada
possuem o seguinte nome YYYYMMDD.tif (são vários arquivos com datas distintas) e o for abaixo alterará
o nome desses arquivos para YYYYMMDD.tif.hard-typed. A última linha mostrará o uso do comando
rename. Nota-se que a lógica é semelhante a utilizada no sed, isto é, s para substituir de uma só vez o
.hard-typed por nada ou vazio (//) em todos os arquivos.
#!/bin/bash
for original in $(ls -1 *.tif)
do
gdal_translate -of GTiff -ot Float32 -b 1 -co "TILED=YES" ${original} ${original}.
˓→hard-typed
done
(continues on next page)
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# Remove arquivos desnecessários.
rm -rf *.tif
# Uso do rename para renomear vários arquivos de uma vez só. O que foi feito? será
˓→substituido no nome do arquivo o ".hard-typed" por "espaço vazio" ou //.
rename 's/.hard-typed//' *.hard-typed

7.1.9 Forma alternativa de renomear arquivos em lote usando o loop for e basename
Imagine a seguinte lista de arquivos (6 no total) no formato NetCDF:
IGBP_c6_MAPBIOMA_v3_2001_001_RF_cnew.nc
IGBP_c6_MAPBIOMA_v3_2002_001_RF_cnew.nc
IGBP_c6_MAPBIOMA_v3_2003_001_RF_cnew.nc
IGBP_c6_MAPBIOMA_v3_2004_001_RF_cnew.nc
IGBP_c6_MAPBIOMA_v3_2005_001_RF_cnew.nc
IGBP_c6_MAPBIOMA_v3_2006_001_RF_cnew.nc

O objetivo consiste em converter do formato NetCDF para o formato tif utilizando o gdal. Lembrando que isso é
apenas um exemplo de como utilizar a lógica do loop for e o uso do basename para obter apenas o nome do arquivo
sem sua extensão.
Esse procedimento é feito com o script abaixo:
#!/bin/bash
for nome_arquivo in *.nc
do
gdal_translate -of GTiff -a_srs EPSG:4326 $nome_arquivo $(basename $nome_arquivo .
˓→nc).tif
done

O trecho do código $(basename $nome_arquivo .nc) imprime apenas o nome do arquivo sem sua extensão,
lembrando que esse é o nome do arquivo de saída, resultando em:
IGBP_c6_MAPBIOMA_v3_2008_001_RF_cnew
O trecho abaixo:
$(basename $nome_arquivo .nc).tif
é o mesmo que:
IGBP_c6_MAPBIOMA_v3_2006_001_RF_cnew.tif

7.1.10 Utilizar o parallel no Linux
• O parallel é excelente quando se deseja realizar várias tarefas de uma só vez.
• Para instalar o parallel basta digitar:
sudo apt-get install parallel
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1 Exemplo de como converter arquivos em lote. No exemplo abaixo, há 90 arquivos (01/01/2019 a 31/03/2019) no
formato NetCDF com o seguinte nome RF.ANL.LAT.TOPO.AAAAMMDD00.nc (AAAA = ano, MM = mês e DD
= dia). O objetivo consiste em converter do formato NetCDF para o formato tif utilizando o gdal. Em vez de fazer
um loop para converter cada arquivo individualmente, usamos o parallel para converter vários arquivos de uma só
vez.
• Mas antes, é imporantante saber o número de processadores do seu computador. Para saber isso, basta digitar
no terminal Linux, o comando abaixo:
nproc
• O valor do resultado acima será utilizado na variável num_processadores do script abaixo. Por exemplo,
o resultado foi 100, claro que não serão utilizados os 100 processadores, mas serão utilizados 30 (escolha
aleatória) na variável num_processadores.
– Observação: Nunca utilize todos os processadores do seu computador porque há grande chances de traválo, e com isso, a necessidade de reiniciar o sistema.
• O arquivo datas.txt (será criado no script abaixo) conterá a lista com os 90 arquivos (ou dias) de comandos
abaixo (mostrando apenas algumas linhas, no total são 90 linhas de comando) que foi gerada dentro do loop do
while (do script abaixo).
• Apenas lembrando que as linhas abaixo convertem o arquivo NetCDF para tif utilizando o gdal para cada dia:
gdal_translate -of GTiff
˓→TOPO.2019010100.tif
gdal_translate -of GTiff
˓→TOPO.2019010200.tif
gdal_translate -of GTiff
˓→TOPO.2019010300.tif
gdal_translate -of GTiff
˓→TOPO.2019010400.tif
gdal_translate -of GTiff
˓→TOPO.2019010500.tif
.
.
.
gdal_translate -of GTiff
˓→TOPO.2019032700.tif
gdal_translate -of GTiff
˓→TOPO.2019032800.tif
gdal_translate -of GTiff
˓→TOPO.2019032900.tif
gdal_translate -of GTiff
˓→TOPO.2019033000.tif
gdal_translate -of GTiff
˓→TOPO.2019033100.tif

-a_srs EPSG:4326 RF.ANL.LAT.TOPO.2019010100.nc RF.ANL.LAT.
-a_srs EPSG:4326 RF.ANL.LAT.TOPO.2019010200.nc RF.ANL.LAT.
-a_srs EPSG:4326 RF.ANL.LAT.TOPO.2019010300.nc RF.ANL.LAT.
-a_srs EPSG:4326 RF.ANL.LAT.TOPO.2019010400.nc RF.ANL.LAT.
-a_srs EPSG:4326 RF.ANL.LAT.TOPO.2019010500.nc RF.ANL.LAT.

-a_srs EPSG:4326 RF.ANL.LAT.TOPO.2019032700.nc RF.ANL.LAT.
-a_srs EPSG:4326 RF.ANL.LAT.TOPO.2019032800.nc RF.ANL.LAT.
-a_srs EPSG:4326 RF.ANL.LAT.TOPO.2019032900.nc RF.ANL.LAT.
-a_srs EPSG:4326 RF.ANL.LAT.TOPO.2019033000.nc RF.ANL.LAT.
-a_srs EPSG:4326 RF.ANL.LAT.TOPO.2019033100.nc RF.ANL.LAT.

• Como foi mencioando, em vez de fazer isso dia a dia por meio de um loop, podemos realizar essa tarefa, por
exemplo, executando 30 linhas de comando por vez (num_processadores = “30”).
• O comando split divide o arquivo datas.txt (que contém todas as 90 linhas gerada no loop while) de
forma igual, isto é, de 30 em 30 (essa foi a escolha com base no total de processadores do computador), gerando
assim os seguintes arquivos abaixo. Após a aplicação do split no datas.txt que contém 90 linhas de
comando, foram gerados os 3 arquivos abaixo:
datas_aa
datas_ab
datas_ac
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• Cada um desses arquivos (datas_aa, datas_ab e datas_ac) possui 30 linhas de comandos mudando
apenas a data.
– Exemplo de uma linha de comando:
– gdal_translate
-of
GTiff
RF.ANL.LAT.TOPO.2019032700.tif

-a_srs

EPSG:4326

RF.ANL.LAT.TOPO.2019032700.nc

• O loop da geração do comando parallel será feito com o comando abaixo por meio do script comandos.
sh (gerado pelo script abaixo):
parallel -j 30 -- < datas_aa
parallel -j 30 -- < datas_ab
parallel -j 30 -- < datas_ac

• O script abaixo se chama executa.sh (pode ser qualquer nome) que fará todo o serviço:
#!/bin/bash
data_inicial="20190101"
data_final="20191231"
rm -f datas.txt # Remove o arquivo datas.txt para evitar erro.
# Gera o intervalo de interesse a ser executado.
while [ ${data_inicial} -le ${data_final} ]; do
echo ${data_inicial}
# Geração do arquivo datas.txt

˓→

echo "gdal_translate -of GTiff -a_srs EPSG:4326 RF.ANL.LAT.TOPO.${data_inicial}00.
nc RF.ANL.LAT.TOPO.${data_inicial}00.tif" >> datas.txt

data_inicial=`date -u +"%Y%m%d" -d "${data_inicial} 1 day "`
done
# Define o número de processadores a serem utilizados com base no comando acima
˓→(nproc).
num_processadores="30"
# Vai gerar novos arquivos a partir de datas.txt que serão separados em 30 (num_
˓→processadores) partes iguais.
split -l ${num_processadores} datas.txt datas_
rm -f comandos.sh # Limpa para evitar erro.
# Cria um arquivo chamado comandos.sh que contém todas as linhas de comandos para
˓→executar o parallel.
for arq in $(ls -1 datas_*); do
echo "parallel -j ${num_processadores} -- < $arq" >> comandos.sh
done
chmod +x comandos.sh # Torna o arquivo executável.
(continues on next page)
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nohup ./comandos.sh & # Para executar o script.
exit

Depois, basta monitorar o arquivo nohup com o comando:
tail -f nohup
• A vantagem de utilizar o parallel está no fato de realizar uma tarefa simples executando várias linhas de
comando de uma só vez.
2 Esse exemplo consiste em baixar os dados de precipitação diária utilizando o parallel. Como afirmado anteriormente, em vez de baixar um arquivo por vez, é possível baixar vários de uma só vez.
• O script fictício chamado de get_prec.sh baixa um arquivo por vez e tem como parâmetro de entrada a data
no formato AAAAMMDD, com isso é possível realizar o downlod de vários arquivos, claro, respeitando o número
de processadores do seu cumputador.
– Exemplo de como executar: ./get_prec.sh 20200130
• Porém, com o uso o parallel podemos baixar mais arquivos em lote de acordo conforme o script abaixo:
#!/bin/bash
data_inicial="20000602"
data_final="20200519"
rm -f datas.txt # Limpa para evitar erro.
# Gera o intervalor de interesse a ser executado.
nome_script="get_prec.sh" # Altere aqui o nome do script.
# Loop no tempo para criar o arquivo datas.txt
while [ ${data_inicial} -le ${data_final} ]; do
echo ${data_inicial}
echo "./${nome_script} ${data_inicial}" >> datas.txt
data_inicial=`date -u +"%Y%m%d" -d "${data_inicial} 1 day "`
done
num_processadores="40" # Número de processadores a serem utilizados.
# Vai gerar novos arquivos a partir de datas.txt que serão separados em 40 (num_
˓→processadores) partes iguais.
split -l ${num_processadores} datas.txt datas_
rm -f comandos.sh # Limpa para evitar erro.
# Cria um arquivo chamado comandos.sh que contém todas as linhas de comandos para
˓→executar em paralelo.
(continues on next page)
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for arq in $(ls -1 datas_*); do
echo "parallel -j ${num_processadores} -- < $arq" >> comandos.sh
done
chmod +x comandos.sh # Torna o arquivo executável.
nohup ./comandos.sh &

Depois, basta monitorar o arquivo nohup com o comando:
tail -f nohup &
3 Outra forma de utilizar o parallel. Neste exemplo, será feito o uso do operador mergetime para juntar vários dias de
um determinado ano.
#!/bin/bash
for ano in $(seq 2010 2018)
do
echo "cdo -s -O mergetime RF.${ano}????00.nc tmp01.RF.${ano}.nc" >> lista.txt
done
nohup parallel -j 12 < lista1.txt > lista1.log

O valor 12 veio a partir do comando nproc que digita-se no terminal. O valor obtido divide-se por 2.
Por exemplo, ao digitar o nproc foi retornado o valor 24, e 24/2 = 12.
Este número representa o número de núcleos do seu computador.
Se você usar todos os núcleos, é bem provável que a sua máquina possa travar.
O arquivo lista.txt terá o seguinte conteúdo.
cdo
cdo
cdo
cdo
cdo
cdo
cdo
cdo
cdo

-s
-s
-s
-s
-s
-s
-s
-s
-s

mergtime
mergtime
mergtime
mergtime
mergtime
mergtime
mergtime
mergtime
mergtime

RF.2010????00.nc
RF.2011????00.nc
RF.2012????00.nc
RF.2013????00.nc
RF.2014????00.nc
RF.2015????00.nc
RF.2016????00.nc
RF.2017????00.nc
RF.2018????00.nc

tmp01.RF.2010.nc
tmp01.RF.2011.nc
tmp01.RF.2012.nc
tmp01.RF.2013.nc
tmp01.RF.2014.nc
tmp01.RF.2015.nc
tmp01.RF.2016.nc
tmp01.RF.2017.nc
tmp01.RF.2018.nc

Qual a vantagem de se fazer isso? Em vez de gerar um loop para cada ano, os 9 comandos serão executados de uma
vez só, economizando tempo de máquina.

7.1.11 Localizar onde está sendo executado um comando
O pwdx é nativo do Linux e é excelente para identificar qual o diretório que um determinado processo foi executado.
• Sintaxe: sudo pwdx PID
• O PID (Process Identifier) é um número de identificação que o sistema fornece quando se executa um processo.
Por exemplo, ao executar um programa, o mesmo gerará um PID.
• Como saber o PID de um processo? Basta utilizar o htop, e verificar a primeira coluna desse comando.
– Para instalar o htop basta digitar: sudo apt install htop
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• Exemplo de uso:
– sudo pwdx 3859
– Será retornado o diretório do processo PID: 3859.
– Exemplo de retorno: /mnt/produtos/meteorologia

7.2 Climate Data Operators (CDO)
7.2.1 Tutorias
• Introdução ao Climate Data Operators (CDO). Autor: Guilherme Martins. Versão oficial
– Utilize sempre esta versão. Download alternativo para o tutorial acima.
• CDO Reference Card
• CDO User’s Guide
• Analyse and visualize
• Climate Data Operators as a user-friendly tools for CMSAF’S satellite-derived climate monitoring products
• Climate indices with CDO
• CDO_Seminar_20161206
• Resolução de problemas
• CDO’s python bindings
• Data Analysis and Visualizing using CDO and Ferret
• CDO on speed
• Climate Unboxed

7.2.2 Exemplos de uso com o CDO
1 O exemplo abaixo compara dois conjunto de dados espaciais (temperatura [ºC] e precipitação [mm/dia]) que possuem o mesmo domínio espacial, isto é, o mesmo número de pontos de latitude e longitude no intervalo de 28 dias.
Lembrando que esse arquivo é apenas um exemplo, ele poderia ter qualquer comprimento temporal. Quando a precipitação for menor ou igual (lec) a 10 mm/dia, o conjunto de dados será convertido para valores 1 (condição verdadeira)
e 0 (condição falsa). O mesmo ocorre com o operador gec, isto é, quando a temperatura for maior igual a 30C, o conjunto de dados receberá o valor 1, caso contrário, receberá o valor 0. Em outras palavras, serão criados dois conjuntos
de dados com valores 0 e 1. O operador mul multiplicará os dois conjunto de dados, isto é, a matriz de dados de 0 e 1,
e por fim, somará todos os 28 dias ou tempos gerando assim um arquivo com o total de dias quando a condição acima
for satisfeita simultaneamente.
• Os arquivos temp.MT.nc e prec.MT.nc possuem o mesmo domínio espacial e 28 dias (01 a 28 de maio de
2020).
• Esse exemplo poderia ser aplicado para qualquer comprimento temporal.
• Esse exemplo foi obtido em: https://code.mpimet.mpg.de/boards/2/topics/9338.
cdo -s -timsum -mul -gec,30 temp.MT.nc -lec,10 prec.MT.nc output.nc
O resultado pode ser visualizado abaixo:
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2 Alterar o nome da variável de vários arquivos em lote no formato NetCDF. É feito um loop utilizando o for em
todos os arquivos NetCDF (*.nc), em seguida, com o uso do CDO por meio do operador chname altera-se o nome
da variável do arquivo de nome_antigo para nome_novo.
for arquivo in $(ls -1 *.nc); do cdo -s chname,nome_antigo,nome_novo $arquivo
$arquivo; done
3 Verificar o nome da variável dos arquivos NetCDF utilizando o loop for.
for arquivo in $(ls -1 *.nc); do cdo -s pardes $arquivo; done
4 Substitui espaço por vírgula e substitui a primeira ocorrência de vírgula por “nada”.
• O comando abaixo do CDO utilizando o operador showlevel do CDO mostrará a seguinte informação:
cdo -s showlevel air.mon.mean.nc
• Resultado do comando acima:
1000 925 850 700 600 500 400 300 250 200 150 100 70 50 30 20 10
• O objetivo consiste em substituir os espaços em branco por “,”. Isso é feito com o comando abaixo
utilizando o tr e o sed.
cdo -s showlevel vwnd.nc | tr ' ' ',' | sed 's/,//'
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5 Utilizando a variável risco de fogo para obter o total de píxeis para cada categoria. O nome da variável do arquivo
tmp.nc se chama rbf e a variável x pode ser qualquer nome.
cdo
cdo
cdo
cdo
cdo

-s
-s
-s
-s
-s

-output
-output
-output
-output
-output

-fldsum
-fldsum
-fldsum
-fldsum
-fldsum

-setmissval,0
-setmissval,0
-setmissval,0
-setmissval,0
-setmissval,0

-expr,'x=rbf<=0.15' tmp.nc
-expr,'x=rbf>0.15 && rbf<=0.40' tmp.nc
-expr,'x=rbf>0.40 && rbf<=0.70' tmp.nc
-expr,'x=rbf>0.70 && rbf<=0.95' tmp.nc
-expr,'x=rbf>0.95' tmp.nc

6 O objetivo do script abaixo consiste em converter vários arquivos no formato texto com 6 colunas com resolução
temporal a cada 3 hora, isto é, uma série temporal para o formato NetCDF. O arquivo não apresenta nível vertical.
• O exemplo foi obtido do link abaixo e posteriormente adaptado:
– https://code.mpimet.mpg.de/boards/2/topics/8771
– Para o download dos arquivos clique aqui
– O 01_nc2txt.zip contém os seguintes arquivos:
525_-69.475 e nc2txt.sh.

data_-17.475_-69.475, data_-17.

• O script abaixo realizará essa tarefa e possui o nome de txt2nc.sh. O seu conteúdo é exibido logo a seguir.
• Para torná-lo executável, basta digitar:
chmod +x txt2nc.sh
• Para executá-lo, basta digitar:
./txt2nc.sh
• Não se preocupe com as mensagens de Warning (Aviso) que vão aparecer.
#!/bin/bash
rm -f estacao_???.nc # Remove os arquivos para não gerar error.
ncols=6 # Número de variáveis.
# Cada coluna do arquivo texto é representada
# pelo nome da variável/unidade na lista abaixo.
#
Col1 Col2 Col3
Col4 Col5 Col6
nome_variavel=("prec" "vel" "temp" "HR" "SWR" "LWR")
unidade_variavel=("mm" "m/s" "C" "HR" "W/m2" "W/m2")
# Altere a data conforme a resolução temporal do seu
# arquivo. A unidade pode ser: hour, day, mon e year.
# O arquivo a ser gerado terá resolução temporal a cada
# 3 horas (3hour) começando em 01/01/1950.
time="1950-01-01,00:00:00,3hour"
k=1
for var in $(ls data_*) ; do
id=$(echo ${k} | awk '{printf("%.3d",$1)}') # Nome do arquivo de saída.
lat=$(echo ${var} | cut -d "_" -f 2) # Latitude do local.
lon=$(echo ${var} | cut -d "_" -f 3) # Longitude do local.
# Descrição do domínio a ser gerado.
cat << EOF > grid.txt
(continues on next page)
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gridtype
xsize
ysize
xvals
yvals
EOF

=
=
=
=
=

lonlat
1
1
${lon}
${lat}

j=0
# Loop sobre todas as variáveis.
for i in $(seq 1 ${ncols}) ; do
echo "ID: ${id} -> variavel: ${nome_variavel[j]}"
$(cat ${var} | cut -d " " -f ${i} > tmp.txt)
cdo -s -f nc -setattribute,${nome_variavel[$j]}@units=${unidade_variavel[$j]}
˓→

\
-settaxis,${time} -setname,${nome_variavel[$j]} \
-setmissval,-999 -input,grid.txt out_${i}.nc < tmp.txt
j=$(expr $j + 1)
done
# Junta todos os arquivos em um NetCDF para cada localidade.
cdo -s -O merge out_*.nc estacao_${id}.nc
rm -f out_*.nc tmp.txt grid.txt

# Remove arquivos desnecessários.

k=$(expr $k + 1)
done

Ao executar o script, serão mostradas as linhas abaixo:
ID: 001 -> variavel: prec
ID: 001 -> variavel: vel
ID: 001 -> variavel: temp
ID: 001 -> variavel: HR
ID: 001 -> variavel: SWR
ID: 001 -> variavel: LWR
Warning: Duplicate entry of
Warning: Duplicate entry of
Warning: Duplicate entry of
Warning: Duplicate entry of
ID: 002 -> variavel: prec
ID: 002 -> variavel: vel
ID: 002 -> variavel: temp
ID: 002 -> variavel: HR
ID: 002 -> variavel: SWR
ID: 002 -> variavel: LWR
Warning: Duplicate entry of
Warning: Duplicate entry of
Warning: Duplicate entry of
Warning: Duplicate entry of

parameter
parameter
parameter
parameter

-1
-1
-1
-1

in
in
in
in

out_2.nc!
out_3.nc!
out_4.nc!
out_6.nc!

parameter
parameter
parameter
parameter

-1
-1
-1
-1

in
in
in
in

out_2.nc!
out_3.nc!
out_4.nc!
out_6.nc!

• São gerados dois arquivos com os nomes de estacao_001.nc e estacao_002.nc.
• Faça as devidas adaptações para os seus arquivos.
7 Exemplo de como substituir todos os valores da variável chuva em uma determinada latitude (-9.75) por um
novo valor. Por exemplo, o arquivo area.nc representa as informações de chuva com o seguinte domínio: lat =
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-9.75 a -8.25 e lon = -55.75 a -54.25 para apenas um tempo, isto é, esse arquivo é um dado é espacial.
• Clique aqui para realizar o download do arquivo area.nc
• A sua forma tabular pode ser obtida com o comando abaixo:
cdo -s outputtab,nohead,value,lat,lon area.nc
• O resultado é mostrado abaixo. Apenas lembrando que a primeira coluna é chuva, a segunda coluna é a latitude
e a terceira coluna a longitude.
11.3766
5.92187
2.93238
3.02412
7.97423
6.41053
4.56245
3.48293
9.39731
7.69693
5.17428
3.52867
71.4464
60.8246
38.8118
16.1115

-9.75
-9.75
-9.75
-9.75
-9.25
-9.25
-9.25
-9.25
-8.75
-8.75
-8.75
-8.75
-8.25
-8.25
-8.25
-8.25

-55.75
-55.25
-54.75
-54.25
-55.75
-55.25
-54.75
-54.25
-55.75
-55.25
-54.75
-54.25
-55.75
-55.25
-54.75
-54.25

Realizando a substituição dos valors de chuva no arquivo area.nc na latitiude -9.75 pelo valor 100. Para isso,
será utilizado o operador ternário "?:" que funciona como uma estrutura condicional if-then-else. O valor da
latitude tem que existir no seu arquivo.
O comando abaixo realiza essa tarefa. Como interpretar o comando? Será verificada a latitude -9.75 da variável do
seu arquivo area.nc que se chama rain (cdo -s pardes area.nc para ver o nome da variável). Quando a
latitude for encontrada, o seu valor de chuva será substituído pelo novo valor 100, e no caso contrário, pelo valor da
variável rain. O resultado será armazenado em output.nc.
• Observação: Apenas lembrando que somente o valor da precipitação na latitude escolhida será alterada.
Comando do CDO para realizar essa tarefa:
• var: é um nome qualquer para o arquivo que srá armazenado em output.nc. Pode-se utilizar qualquer nome.
• rain: é o nome da variável do arquivo area.nc.
cdo -s -expr,'var=((clat(rain)==-9.75) ? 100 :

rain)' area.nc output.nc

• Para ver o resultado, basta digitar:
cdo -s outputtab,nohead,value,lat,lon output.nc
• Compare o resultado com o arquivo original area.nc. Nota-se que apenas os valores de chuva na latitude
-9.75 foram modificados para o valor 100.
• Altere a latitude de acordo com a sua necessidade.
100
100
100
100
7.97423
6.41053

-9.75
-9.75
-9.75
-9.75
-9.25
-9.25

-55.75
-55.25
-54.75
-54.25
-55.75
-55.25
(continues on next page)
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4.56245
3.48293
9.39731
7.69693
5.17428
3.52867
71.4464
60.8246
38.8118
16.1115

-9.25
-9.25
-8.75
-8.75
-8.75
-8.75
-8.25
-8.25
-8.25
-8.25

-54.75
-54.25
-55.75
-55.25
-54.75
-54.25
-55.75
-55.25
-54.75
-54.25

8 Alterando apenas um ponto de latitude e de longitude. Nesse exemplo, será alterado o valor da longitude =
-55.25 e latitude = -9.75. Lembrando que o dado é espacial.
• var: é um nome qualquer para o arquivo que srá armazenado em output.nc. Pode-se utilizar qualquer nome.
• rain: é o nome da variável do arquivo area.nc.
• O comando a ser utilizado é:
cdo -s -expr,'var=((clon(rain)==-55.25 && clat(rain)==-9.75) ? 100 :
area.nc output.nc

rain)'

Para ver o resultado:
cdo -s outputtab,value,lat,lon output.nc
11.3766
100
2.93238
3.02412
7.97423
6.41053
4.56245
3.48293
9.39731
7.69693
5.17428
3.52867
71.4464
60.8246
38.8118
16.1115

-9.75
-9.75
-9.75
-9.75
-9.25
-9.25
-9.25
-9.25
-8.75
-8.75
-8.75
-8.75
-8.25
-8.25
-8.25
-8.25

-55.75
-55.25
-54.75
-54.25
-55.75
-55.25
-54.75
-54.25
-55.75
-55.25
-54.75
-54.25
-55.75
-55.25
-54.75
-54.25

• Compare o resultado com o arquivo original area.nc.

7.2.3 Índices Climáticos utilizando o CDO
Antes de tudo, escolha adequadamente consultando a tabela abaixo o melhor índice a ser utilizado de acordo com o
seu dado:
Importante1: Os dados utilizados nos índices são diários.
Importante2: Os exemplos abaixo foram aplicados em uma série temporal. Os índices podem ser utilizados em um
arquivo espacial.
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• Clique aqui para realizar o download da documentação sobre os índices climáticos.
• Clique aqui para realizar o download do arquivo de precipitação prec.med.espacial.nc.
• Clique aqui para realizar o download do arquivo de temperatura temp.med.espacial.nc.
1 ECACDD (Consecutive dry days index per time period ou índice de dias secos consecutivos por período)
Retorna a quantidade de dias secos consecutivos quando a precipitação (mm/dia) for menor que um determinado limiar
(R), o padrão é R= 1 mm/dia. Uma variável adicional é fornecida, trata-se do quantidade ou número de períodos secos
maior que N dias.
• O arquivo de saída terá sempre a última data do arquivo.
• Duas variáveis são retornadas:
– consecutive_dry_days_index_per_time_period
– number_of_cdd_periods_with_more_than_5days_per_time_period
• Sintaxe: cdo eca_cdd,R,N input.nc output.nc
Onde:
• R: Valor real. Representa o limiar de precipitação em mm/dia. Todo o valor de precipitação menor que esse
limiar será considerado. O valor padrão de uso é R = 1 mm/dia.
• N: Valor inteiro. Representa quantas vezes o limiar de precipitação foi excedido. O valor padrão de uso é N = 5.
A série abaixo representa 31 valores (dias 01 a 31) de precipitação para um determinado mês que será utilizada para
facilitar o entendimento.
dia01 3.04614
dia02 2.98772
dia03 3.11760
(continues on next page)
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dia04
dia05
dia06
dia07
dia08
dia09
dia10
dia11
dia12
dia13
dia14
dia15
dia16
dia17
dia18
dia19
dia20
dia21
dia22
dia23
dia24
dia25
dia26
dia27
dia28
dia29
dia30
dia31

3.36420
3.08065
2.74675
2.55087
1.82483
1.96171
2.09543
1.86413
2.17233
1.77234
1.58769
3.34800
3.12167
2.08523
1.99947
2.10749
2.41033
2.80767
2.95542
4.15026
4.49258
3.33465
3.24766
2.78279
2.59603
3.24640
2.59884
3.36611

• Exemplo1: Deseja-se quantificar o número de dias consecutivos secos em que a precipitação foi menor que 3
mm/dia. Além disso, quantos períodos de até 4 dias foram contabilizados? Não esqueça de realizar o download
do arquivo prec.med.espacial.nc para testar diferentes configurações de valores.
cdo -s eca_cdd,3,4 prec.med.espacial.nc output.nc
• Resultado:
– consecutive_dry_days_index_per_time_period = 9
– number_of_cdd_periods_with_more_than_4days_per_time_period = 2
• Explicação:
– A contagem de acordo com o limiar de precipitação, isto é, menor que 3 mm/dia começou a partir do dia
06 e foi até o dia 14, totalizando assim, 9 dias.
– O valor 2 representa a quantidade de períodos em que esse limiar de 3 mm/dia foi excedido. A contagem
considera para o primeiro período do dia 06 a 14, e o segundo, do dia 17 a 22, totalizando assim, dois
períodos.
2 ECACSU (Consecutive summer days index per time period ou índice consecutivo de dias de verão por período)
Retorna a quantidade de dias consecutivos quando a temperatura (Kelvin) for maior que um determinado limiar (T), o
padrão é T= 25ºC. Uma variável adicional é fornecida, trata-se da quantidade ou número de períodos de verão maior
que N dias.
• Importante: O arquivo a ser utilizado deve estar em Kelvin.
• O arquivo de saída terá sempre a última data do arquivo.
• Duas variáveis são retornadas:
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– consecutive_summer_days_index_per_time_period
– number_of_csu_periods_with_more_than_5days_per_time_period
• Sintaxe: cdo eca_csu,T,N input.nc output.nc
Onde:
• T: Valor real. Representa o limiar de temperatura (ºC). Todo o valor de temperatura maior que esse limiar será
considerado. O valor padrão de uso é T = 25ºC.
– Importante: Esse valor é dado em graus Celsius.
• N: Representa quantas vezes o limiar de temperatura foi excedido. O valor padrão de uso é N = 5.
Série de temperatua em Kelvin. Essa série será utilizada para calcular o índice.
dia01
dia02
dia03
dia04
dia05
dia06
dia07
dia08
dia09
dia10
dia11
dia12
dia13
dia14
dia15
dia16
dia17
dia18
dia19
dia20
dia21
dia22
dia23
dia24
dia25
dia26
dia27
dia28
dia29
dia30
dia31

295.116
295.153
295.248
295.177
295.234
295.27
295.322
295.413
295.574
295.67
295.625
295.623
295.507
295.658
295.718
295.571
295.54
295.695
295.725
295.643
295.357
295.213
295.416
295.645
295.799
295.945
295.832
295.751
295.624
295.645
295.765

A série acima foi convertida para graus Celsius para melhor entendimento do cálculo, somente isso! Lembrando que
esse índice utiliza a temperatura em Kelvin, e não em Celsius.
dia01
dia02
dia03
dia04
dia05
dia06
dia07
dia08

21.966
22.0031
22.0978
22.0268
22.0836
22.1197
22.1722
22.2628
(continues on next page)

48

Chapter 7. Tutoriais

Guilherme Martins

(continued from previous page)

dia09
dia10
dia11
dia12
dia13
dia14
dia15
dia16
dia17
dia18
dia19
dia20
dia21
dia22
dia23
dia24
dia25
dia26
dia27
dia28
dia29
dia30
dia31

22.4235
22.5202
22.4749
22.4726
22.3574
22.5084
22.5678
22.4205
22.3902
22.5454
22.5746
22.4934
22.2071
22.0632
22.2659
22.4952
22.6491
22.795
22.6822
22.6014
22.4739
22.4953
22.6148

• Exemplo1: Deseja-se quantificar o número de dias consecutivos em que o limiar de temperatura foi maior
que 22.6ºC. Além disso, quantos períodos de mais de 3 dias foram contabilizados? Não esqueça de realizar o
download do arquivo temp.med.espacial.nc para testar diferentes configurações de valores.
cdo -s eca_csu,22.6,3 temp.med.espacial.nc output.nc
• Resultado:
– consecutive_summer_days_index_per_time_period = 4
– number_of_csu_periods_with_more_than_3days_per_time_period = 1
• Explicação:
– A contagem de acordo com o limiar de temperatura, isto é, maior que 22.6ºC começou a partir do dia 25 e
foi até o dia 28, totalizando assim, 4 dias.
– O valor 1 representa a quantidade de períodos em que esse limiar de 22.6ºC foi excedido. A contagem
considera apenas um período, isto é, do dia 25 a 28, por isso, o valor 1.
3 ECACWD (Consecutive wet days index per time period ou índice consecutivo de dias úmidos por período)
Retorna a quantidade de dias consecutivos úmidos quando a precipitação (mm/dia) for maior que um determinado
limiar (R), o padrão é R = 1 mm/dia. Uma variável adicional é fornecida, trata-se da quantidade ou o número de
períodos úmidos maior que N dias.
• O arquivo de saída terá sempre a última data do arquivo.
• Duas variáveis são retornadas:
– consecutive_wet_days_index_per_time_period
– number_of_cwd_periods_with_more_than_5days_per_time_period
• Sintaxe: cdo eca_cwd,R,N input.nc output.nc
Onde:
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• R: Valor real. Representa o limiar de precipitação em mm/dia. Todo o valor de precipitação maior que esse
limiar será considerado. O valor padrão de uso é R = 1 mm/dia.
• N: Valor inteiro. Representa quantas vezes o limiar de precipitação foi excedido. O valor padrão de uso é N = 5.
A série abaixo representa 31 valores (dias 01 a 31) de precipitação para um determinado mês que será utilizada para
facilitar o entendimento.
dia01
dia02
dia03
dia04
dia05
dia06
dia07
dia08
dia09
dia10
dia11
dia12
dia13
dia14
dia15
dia16
dia17
dia18
dia19
dia20
dia21
dia22
dia23
dia24
dia25
dia26
dia27
dia28
dia29
dia30
dia31

3.04614
2.98772
3.11760
3.36420
3.08065
2.74675
2.55087
1.82483
1.96171
2.09543
1.86413
2.17233
1.77234
1.58769
3.34800
3.12167
2.08523
1.99947
2.10749
2.41033
2.80767
2.95542
4.15026
4.49258
3.33465
3.24766
2.78279
2.59603
3.24640
2.59884
3.36611

• Exemplo1: Deseja-se quantificar o número de dias consecutivos úmidos em que a precitação foi maior que
3.5 mm/dia. Além disso, quantos períodos maior que 5 dias foram contabilizados? Não esqueça de realizar o
download do arquivo prec.med.espacial.nc para testar diferentes configurações de valores.
cdo -s eca_cwd,3.5,5 prec.med.espacial.nc output.nc
• Resultado:
– consecutive_wet_days_index_per_time_period = 2
– number_of_cwd_periods_with_more_than_5days_per_time_period = 0
• Explicação:
– A contagem de acordo com o limiar de precipitação, isto é, maior que 3.5 mm/dia começou a partir do dia
23 e foi até o dia 24, totalizando assim, 2 dias.
– O valor 0 representa a quantidade de períodos em que esse limiar de 3.5 mm/dia foi excedido. A contagem
considerou que não houve período em que esse limiar fosse ultrapassado, por isso, o valor 0.
4 ECAETR (Intra-period extreme temperature range ou faixa de temperatura extrema)
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Dada duas séries de temperaturas máxima e mínima, a faixa de temperatura extrema representa a diferença entre o
valor máximo e mínimo de temperatura, em outras palavras, R = Max(T)-Min(T). A unidade é a mesma do arquivo
utilizado.
• Clique aqui para realizar o download dos arquivos tmax.nc e tmin.nc.
• O arquivo de saída terá sempre a última data do arquivo.
• Apenas uma variável é retornada:
– intra_period_extreme_temperature_range
• Sintaxe: cdo eca_etr tmax.nc tmin.nc
Onde:
• tmax e tmin devem ter a mesma unidade.
A série abaixo representa 31 valores (dias 01 a 31) de temperatura máxima (2 coluna) e mínima (3 coluna) para um
determinado mês que será utilizada para facilitar o entendimento. A unidade utilizada é graus Celsius.
dia01
dia02
dia03
dia04
dia05
dia06
dia07
dia08
dia09
dia10
dia11
dia12
dia13
dia14
dia15
dia16
dia17
dia18
dia19
dia20
dia21
dia22
dia23
dia24
dia25
dia26
dia27
dia28
dia29
dia30
dia31

20.1
20.2
19.4
18.7
18.3
17.6
16.8
16.1
16.1
16.1
16.0
16.1
16.8
19.5
21.9
22.4
24.4
25.3
26.0
25.4
24.3
23.2
21.8
20.5
20.4
20.0
19.1
18.3
17.6
16.9
16.0

19.5
19.4
18.7
18.2
17.5
16.8
16.1
15.3
15.2
15.4
15.6
15.4
15.5
16.8
19.4
21.6
21.7
23.8
24.2
23.7
23.2
21.7
20.4
19.7
19.7
18.8
18.3
17.6
16.9
15.9
15.3

• Exemplo1: Deseja-se saber a variação de temperatura a partir da temperatura máxima e mínima. Foram utilizados dois arquivos, tmax.nc e o tmin.nc.
cdo -s eca_etr tmax.nc tmin.nc output.nc
• Resultado:
– intra_period_extreme_temperature_range = 10.800
• Explicação:
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– A partir da série temporal de temperatura máxima, obtém-se o seu maior valor, que é 26ºC. Por outro lado,
o valor mínimo da temperatura mínima é de 15.2ºC. Basta calcular a diferença entre (Tmax - Tmin) que
será obtido o valor 10.800ºC.
5 ECAPD (Precipitation days index per time period ou índice de dias de precipitação por período)
Retorna a quantidade de dias com chuva quando o valor de precipitação (mm/dia) for maior que um determinado
limiar (x).
• Clique aqui para realizar o download do arquivo ppt.nc.
• O arquivo de saída terá sempre a última data do arquivo.
• Apenas uma variável é retornada:
– precipitation_days_index_per_time_period
• Sintaxe1: O usuário pode definir um limiar de precipitação.
– cdo eca_pd,x input.nc output.nc
• Sintaxe2: Considera o limiar maior que 10 mm.
– cdo eca_r10mm input.nc output.nc
• Sintaxe3: Considera o limiar maior que 20 mm.
– cdo eca_r20mm input.nc output.nc
Onde:
• x é um valor real. Representa o miliar de chuva a ser considerado (mm/dia).
A série abaixo representa 31 valores (dias 01 a 31) de precipitação para um determinado mês que será utilizada para
facilitar o entendimento. A unidade utilizada é mm/dia.
dia01
dia02
dia03
dia04
dia05
dia06
dia07
dia08
dia09
dia10
dia11
dia12
dia13
dia14
dia15
dia16
dia17
dia18
dia19
dia20
dia21
dia22
dia23
dia24
dia25
dia26
dia27

30.5
29.9
31.2
33.6
30.8
27.5
25.5
18.2
19.6
21.0
18.6
21.7
17.7
15.9
33.5
31.2
20.9
20.0
21.1
24.1
28.1
29.6
41.5
44.9
33.3
32.5
27.8
(continues on next page)
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dia28
dia29
dia30
dia31

26.0
32.5
26.0
33.7

• Exemplo1: Deseja-se saber a quantidade de dias em que a chuva ultrapassou um determinado limiar. Foi
utilizado o arquivo ppt.nc.
• Forma 1: cdo -s eca_pd,42 ppt.nc output.nc
– Resultado: precipitation_days_index_per_time_period = 1
• Forma 2: cdo -s eca_r10mm ppt.nc output.nc
– Resultado: heavy_precipitation_days_index_per_time_period = 31
• Forma 3: cdo -s eca_r20mm ppt.nc output.nc
– Resultado: very_heavy_precipitation_days_index_per_time_period = 25
• Explicação:
– Para a Forma 1, houve apenas um dia (dia24) com chuva maior que 42 mm/dia. Para a Forma 2 que
considera 10 mm/dia, foi retornado um total de 31 dias, ou seja todo o mês, a chuva ultrassou esse limiar.
E por fim, a Forma 3 que considera o limiar de 20 mm/dia, foram detectados 25 dias com chuva acima
desse limiar.
6 ECARR1 (Wet days index per time period ou índice de dias úmidos por período)
Retorna a quantidade de dias com chuva quando o valor de precipitação (mm/dia) for maior que um determinado
limiar (R). O R é opcional, e possui valor padrão R = 1 mm/dia.
• Clique aqui para realizar o download do arquivo ppt.nc.
• O arquivo de saída terá sempre a última data do arquivo.
• Apenas uma variável é retornada:
– wet_days_index_per_time_period
• Sintaxe:
– cdo eca_rr1,R input.nc output.nc
Onde:
• R é um valor real. Representa o limiar de chuva a ser considerado (mm/dia).
A série abaixo representa 31 valores (dias 01 a 31) de precipitação para um determinado mês que será utilizada para
facilitar o entendimento. A unidade utilizada é mm/dia.
dia01
dia02
dia03
dia04
dia05
dia06
dia07
dia08
dia09
dia10
dia11
dia12

30.5
29.9
31.2
33.6
30.8
27.5
25.5
18.2
19.6
21.0
18.6
21.7
(continues on next page)
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dia13
dia14
dia15
dia16
dia17
dia18
dia19
dia20
dia21
dia22
dia23
dia24
dia25
dia26
dia27
dia28
dia29
dia30
dia31

17.7
15.9
33.5
31.2
20.9
20.0
21.1
24.1
28.1
29.6
41.5
44.9
33.3
32.5
27.8
26.0
32.5
26.0
33.7

• Exemplo1: Deseja-se saber a quantidade de dias em que a chuva ultrapassou um determinado limiar. Foi
utilizado o arquivo ppt.nc.
cdo -s eca_rr1,40 ppt.nc output.nc
• Resultado: wet_days_index_per_time_period = 2
• Explicação:
– Apenas os dias 23 e 24 foram maiores que o limiar selecionado (40 mm/dia), totalizando assim, dois dias.
7 ECARX1DAY (Highest one day precipitation amount per time period ou quantidade máxima de precipitação
de um dia por período de tempo)
Retorna o maior valor de precipitação (mm/dia) da série.
• Clique aqui para realizar o download do arquivo ppt.nc.
• O arquivo de saída terá sempre a última data do arquivo.
• Apenas uma variável é retornada:
– highest_one_day_precipitation_amount_per_time_period
• Sintaxe:
– Forma 1: Realiza o cálculo para toda a série.
– cdo eca_rx1day input.nc output.nc
– Forma 2: Realiza o cálculo para todos os meses, por meio do parâmetro m.
– cdo eca_rx1day,m input.nc output.nc
A série abaixo representa 31 valores (dias 01 a 31) de precipitação para um determinado mês que será utilizada para
facilitar o entendimento. A unidade utilizada é mm/dia.
dia01
dia02
dia03
dia04
dia05

30.5
29.9
31.2
33.6
30.8
(continues on next page)
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dia06
dia07
dia08
dia09
dia10
dia11
dia12
dia13
dia14
dia15
dia16
dia17
dia18
dia19
dia20
dia21
dia22
dia23
dia24
dia25
dia26
dia27
dia28
dia29
dia30
dia31

27.5
25.5
18.2
19.6
21.0
18.6
21.7
17.7
15.9
33.5
31.2
20.9
20.0
21.1
24.1
28.1
29.6
41.5
44.9
33.3
32.5
27.8
26.0
32.5
26.0
33.7

• Exemplo1: Qual é a maior quantidade precipitação da série analisada? Foi utilizado o arquivo ppt.nc.
cdo -s eca_rx1day ppt.nc output.nc
• Resultado: highest_one_day_precipitation_amount_per_time_period = 44.9
• Explicação:
– O maior valor de precipitação da série ocorre no dia 24, isto é, 44.9.
8 ECARX5DAY (Highest five-day precipitation amount per time period ou quantidade mais alta de precipitação
em cinco dias por período)
Retorna a maior quantidade de precipitação (mm/dia) da série e a quantidade de 5 períodos com precipitação total
maior que x mm. O valor padrão de x = 50 mm/dia. Esse parâmetro é opcional.
• O arquivo de saída terá sempre a última data do arquivo.
• Duas variáveis são retornadas:
– highest_five_day_precipitation_amount_per_time_period
– number_of_5day_heavy_precipitation_periods_per_time_period
• Sintaxe:
– Forma1 : cdo eca_rx5day input.nc output.nc
– Forma2 : cdo eca_rx5day,x input.nc output.nc
Onde:
• x é um valor real. Representa o limiar de chuva a ser considerado (mm/dia).
A série abaixo representa 31 valores (dias 01 a 31) de precipitação para um determinado mês que será utilizada para
facilitar o entendimento. A unidade utilizada é mm/dia.
7.2. Climate Data Operators (CDO)
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dia01
dia02
dia03
dia04
dia05
dia06
dia07
dia08
dia09
dia10
dia11
dia12
dia13
dia14
dia15
dia16
dia17
dia18
dia19
dia20
dia21
dia22
dia23
dia24
dia25
dia26
dia27
dia28
dia29
dia30
dia31

30.5
29.9
31.2
33.6
30.8
27.5
25.5
18.2
19.6
21.0
18.6
21.7
17.7
15.9
33.5
31.2
20.9
20.0
21.1
24.1
28.1
29.6
41.5
44.9
33.3
32.5
27.8
26.0
32.5
26.0
33.7

• Exemplo 1: Qual é a maior quantidade precipitação da série analisada? Foi utilizado o arquivo ppt.nc.
cdo -s eca_rx5day,35 ppt.nc output.nc
• Resultado: highest_five_day_precipitation_amount_per_time_period = 44.9 mm/dia no
dia 24
• Resultado: number_of_5day_heavy_precipitation_periods_per_time_period = 2
• Explicação:
– O maior valor de precipitação da série ocorre no dia 24, isto é, 44.9 mm/dia. Outra ponto é, quantos dias
com chuva estiveram acima deste limiar? Apenas 2 dias, isto é, os dias 23 e 24.
9 ECASU (Summer days index per time period ou índice de dias de verão por período)
Retorna a quantidade de dias quando a temperatura (Kelvin) for maior que um determinado limiar (T), o padrão é T=
25ºC.
• Importante: O arquivo a ser utilizado deve estar em Kelvin.
• O arquivo de saída terá sempre a última data do arquivo.
• Duas variáveis são retornadas:
– summer_days_index_per_time_period
• Sintaxe: cdo eca_su,T input.nc output.nc
Onde:
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• T: Valor real. Representa o limiar de temperatura (ºC). Todo o valor de temperatura maior que esse limiar será
considerado. O valor padrão de uso é T = 25ºC.
– Importante: Esse valor é dado em graus Celsius.
Série de temperatua em Kelvin. Essa série será utilizada para calcular o índice.
dia01
dia02
dia03
dia04
dia05
dia06
dia07
dia08
dia09
dia10
dia11
dia12
dia13
dia14
dia15
dia16
dia17
dia18
dia19
dia20
dia21
dia22
dia23
dia24
dia25
dia26
dia27
dia28
dia29
dia30
dia31

295.116
295.153
295.248
295.177
295.234
295.27
295.322
295.413
295.574
295.67
295.625
295.623
295.507
295.658
295.718
295.571
295.54
295.695
295.725
295.643
295.357
295.213
295.416
295.645
295.799
295.945
295.832
295.751
295.624
295.645
295.765

A série acima foi convertida para graus Celsius para melhor entendimento do cálculo, somente isso! Lembrando que
esse índice utiliza a temperatura em Kelvin, e não em Celsius.
dia01
dia02
dia03
dia04
dia05
dia06
dia07
dia08
dia09
dia10
dia11
dia12
dia13
dia14
dia15
dia16
dia17

21.966
22.0031
22.0978
22.0268
22.0836
22.1197
22.1722
22.2628
22.4235
22.5202
22.4749
22.4726
22.3574
22.5084
22.5678
22.4205
22.3902
(continues on next page)
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dia18
dia19
dia20
dia21
dia22
dia23
dia24
dia25
dia26
dia27
dia28
dia29
dia30
dia31

22.5454
22.5746
22.4934
22.2071
22.0632
22.2659
22.4952
22.6491
22.795
22.6822
22.6014
22.4739
22.4953
22.6148

• Exemplo1: Deseja-se quantificar o número de dias em que o limiar de temperatura foi maior que 22.6ºC. Não
se esqueça de realizar o download do arquivo temp.med.espacial.nc para testar diferentes configurações
de valores.
cdo -s eca_su,22.6 temp.med.espacial.nc output.nc
• Resultado:
– summer_days_index_per_time_period = 5
• Explicação:
– A contagem de acordo com o limiar de temperatura, isto é, maior que 22.6ºC foi identificado nos dias 25,
26, 27, 28 e 31, totalizando assim, 5 dias.
10 ECATR (Tropical nights index per time period ou índice de noites tropicais por período)
Retorna a quantidade de dias quando a temperatura mínima (Kelvin) for maior que um determinado limiar (T), o
padrão é T= 20ºC.
• Importante: O arquivo a ser utilizado deve estar em Kelvin.
• O arquivo de saída terá sempre a última data do arquivo.
• Apenas uma variável é retornada:
– tropical_nights_index_per_time_period
• Sintaxe: cdo eca_tr,T input.nc output.nc
Onde:
• T: Valor real. Representa o limiar de temperatura mínima (ºC). Todo o valor de temperatura mínima maior que
esse limiar será considerado. O valor padrão de uso é T = 20ºC.
– Importante: Esse valor é dado em graus Celsius.
Série de temperatua em Kelvin. Essa série será utilizada para calcular o índice.
dia01
dia02
dia03
dia04
dia05
dia06
dia07
dia08

295.116
295.153
295.248
295.177
295.234
295.27
295.322
295.413
(continues on next page)
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dia09
dia10
dia11
dia12
dia13
dia14
dia15
dia16
dia17
dia18
dia19
dia20
dia21
dia22
dia23
dia24
dia25
dia26
dia27
dia28
dia29
dia30
dia31

295.574
295.67
295.625
295.623
295.507
295.658
295.718
295.571
295.54
295.695
295.725
295.643
295.357
295.213
295.416
295.645
295.799
295.945
295.832
295.751
295.624
295.645
295.765

A série acima foi convertida para graus Celsius para melhor entendimento do cálculo, somente isso! Lembrando que
esse índice utiliza a temperatura em Kelvin, e não em Celsius.
dia01
dia02
dia03
dia04
dia05
dia06
dia07
dia08
dia09
dia10
dia11
dia12
dia13
dia14
dia15
dia16
dia17
dia18
dia19
dia20
dia21
dia22
dia23
dia24
dia25
dia26
dia27
dia28
dia29

21.966
22.0031
22.0978
22.0268
22.0836
22.1197
22.1722
22.2628
22.4235
22.5202
22.4749
22.4726
22.3574
22.5084
22.5678
22.4205
22.3902
22.5454
22.5746
22.4934
22.2071
22.0632
22.2659
22.4952
22.6491
22.795
22.6822
22.6014
22.4739
(continues on next page)
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dia30 22.4953
dia31 22.6148

• Exemplo1: Deseja-se quantificar o número de dias em que o limiar de temperatura foi maior que 22.6ºC. Não
esqueça de realizar o download do arquivo temp.med.espacial.nc para testar diferentes configurações
de valores.
cdo -s eca_tr,22.6 temp.med.espacial.nc output.nc
• Resultado:
– tropical_nights_index_per_time_period = 5
• Explicação:
– A contagem de acordo com o limiar de temperatura, isto é, maior que 22.6ºC foi identificado nos dias 25,
26, 27, 28 e 31, totalizando assim, 5 dias.

7.2.4 Preencher uma série temporal com dados ausentes
O arquivo (RF.serie.2019.2020.nc) abaixo possui a seguinte descrição:
-1 :
Date
Time
Maximum : Parameter name
1 : 2019-01-01 00:00:00
˓→
: rbf
2 : 2019-02-01 00:00:00
˓→
: rbf
3 : 2019-03-01 00:00:00
˓→
: rbf
4 : 2019-04-01 00:00:00
˓→
: rbf
5 : 2019-05-01 00:00:00
˓→
: rbf
6 : 2019-06-01 00:00:00
˓→
: rbf
7 : 2019-07-01 00:00:00
˓→
: rbf
8 : 2019-08-01 00:00:00
˓→
: rbf
9 : 2019-09-01 00:00:00
˓→
: rbf
10 : 2019-10-01 00:00:00
˓→
: rbf
11 : 2019-11-01 00:00:00
˓→
: rbf
12 : 2019-12-01 00:00:00
˓→
: rbf
13 : 2020-01-01 00:00:00
˓→
: rbf
14 : 2020-02-01 00:00:00
˓→
: rbf
15 : 2020-03-01 00:00:00
˓→
: rbf
16 : 2020-04-01 00:00:00
˓→
: rbf
17 : 2020-05-01 00:00:00
˓→
: rbf

Level Gridsize

Miss :

Minimum

Mean

˓→

60

0

1

0 :

0.32735

0

1

0 :

0.32749

0

1

0 :

0.37153

0

1

0 :

0.31629

0

1

0 :

0.42684

0

1

0 :

0.78590

0

1

0 :

0.63605

0

1

0 :

0.76745

0

1

0 :

0.77284

0

1

0 :

0.53810

0

1

0 :

0.25542

0

1

0 :

0.10599

0

1

0 :

0.24178

0

1

0 :

0.14035

0

1

0 :

0.47496

0

1

0 :

0.67511

0

1

0 :

0.42278
(continues on next page)
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˓→

˓→

18 : 2020-06-01 00:00:00
: rbf
19 : 2020-07-01 00:00:00
: rbf

0

1

0 :

0.75047

0

1

0 :

0.86487

Essse arquivo vai até julho de 2020. A ideia é complementar com os demais meses faltantes, isto é, agosto, setembro,
outubro, novembro e dezembro. E para fazermos isso, utilizamos o comando abaixo:
cdo -s -f nc -settaxis,2020-08-01,00:00:00,1mon -setmissval,-999 -duplicate,5
-const,-999,RF.serie.2019.2020.nc out.nc
• Explicação:
– O operador const cria um campo com valores constante, neste caso, o valor será de -999. O arquivo será
utilizado como base para criar a grade de interesse.
– O operador duplicate duplica 5 vezes ou tempos (agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro =
5 meses) o campo que será criado.
– O setmissval converte o valor -999 para valor ausente.
– O settaxis define uma data, neste caso, a data será a continuação dos meses faltantes, isto é, agosto,
setembro, outubro, novembro e dezembro.
– O out.nc será o arquivo com as novas modificações.
Agora, basta juntar os arquivos (RF.serie.2019.2020.nc e out.nc) para termos os meses completos com o
comando abaixo:
cdo -s -O mergetime RF.serie.2019.2020.nc out.nc saida.nc
Agora, basta digitar:
cdo -s infon saida.nc
Os meses de agosto até dezembro estão com valores ausentes (nan).
E o resultado será:
-1 :
Date
Time
Maximum : Parameter name
1 : 2019-01-01 00:00:00
˓→
: rbf
2 : 2019-02-01 00:00:00
˓→
: rbf
3 : 2019-03-01 00:00:00
˓→
: rbf
4 : 2019-04-01 00:00:00
˓→
: rbf
5 : 2019-05-01 00:00:00
˓→
: rbf
6 : 2019-06-01 00:00:00
˓→
: rbf
7 : 2019-07-01 00:00:00
˓→
: rbf
8 : 2019-08-01 00:00:00
˓→
: rbf
9 : 2019-09-01 00:00:00
˓→
: rbf
10 : 2019-10-01 00:00:00
˓→
: rbf

Level Gridsize

Miss :

Minimum

Mean

˓→

0

1

0 :

0.32735

0

1

0 :

0.32749

0

1

0 :

0.37153

0

1

0 :

0.31629

0

1

0 :

0.42684

0

1

0 :

0.78590

0

1

0 :

0.63605

0

1

0 :

0.76745

0

1

0 :

0.77284

0

1

0 :

0.53810
(continues on next page)
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˓→

˓→

˓→

˓→

˓→

˓→

˓→

˓→

˓→

˓→

˓→

˓→

˓→

˓→

11 : 2019-11-01
: rbf
12 : 2019-12-01
: rbf
13 : 2020-01-01
: rbf
14 : 2020-02-01
: rbf
15 : 2020-03-01
: rbf
16 : 2020-04-01
: rbf
17 : 2020-05-01
: rbf
18 : 2020-06-01
: rbf
19 : 2020-07-01
: rbf
20 : 2020-08-01
: rbf
21 : 2020-09-01
: rbf
22 : 2020-10-01
: rbf
23 : 2020-11-01
: rbf
24 : 2020-12-01
: rbf

00:00:00

0

1

0 :

0.25542

00:00:00

0

1

0 :

0.10599

00:00:00

0

1

0 :

0.24178

00:00:00

0

1

0 :

0.14035

00:00:00

0

1

0 :

0.47496

00:00:00

0

1

0 :

0.67511

00:00:00

0

1

0 :

0.42278

00:00:00

0

1

0 :

0.75047

00:00:00

0

1

0 :

0.86487

00:00:00

0

1

1 :

nan

00:00:00

0

1

1 :

nan

00:00:00

0

1

1 :

nan

00:00:00

0

1

1 :

nan

00:00:00

0

1

1 :

nan

7.2.5 Substituir um conjunto de dados por outro
Neste exemplo, serão utilizados dois conjuntos de dados de precipitação, GPCP_PREC_JAN2019.nc e o
CMAP_PREC_JAN2019.nc. O objetivo consiste em recortar um retângulo do CMAP (BASE2) e substituir no
GPCP (BASE1). O script abaixo realiza esta tarefa.
Uma imagem do arquivo do GPGP.
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Uma imagem do arquivo do CMAP.

7.2. Climate Data Operators (CDO)

63

Guilherme Martins

#!/bin/bash
BASE1="GPCP_PREC_JAN2019.nc"
BASE2="CMAP_PREC_JAN2019.nc"
AREA="-180,-120,-30,0" # LonW,LonE,LatS,LatN.
rm -f tmp??.nc # Remove arquivos desnecessários.
# Definindo uma área a ser recortada do arquivo GPCP_PREC_JAN2019.nc.
# A área definida terá valor constante igual a
# zero (conforme definido no operador setclonlatbox), os demais pontos ficam com
˓→valores inalterados.
# Isso facilitará a operação com o arquivo
# GPCP_PREC_JAN2019.nc que será substituído pelo retângulo criado.
cdo -s setclonlatbox,0,${AREA} ${BASE1} tmp01.nc

O resultado do arquivo tmp01.nc.

# Recortando a área do arquivo CMAP_PREC_JAN2019.nc.
# O recorte deste arquivo será utilizado para substituir os valores do retângulo do
˓→arquivo
# GPCP_PREC_JAN2019.nc.
# O masklonlatbox mostra apenas valores no
# retângulo definido, os demais pontos do domínio
# recebem valores UNDEF.
cdo -s masklonlatbox,${AREA} ${BASE2} tmp02.nc

O resultado do arquivo tmp02.nc.
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# Foi necessário deletar os atributos _FillValue e
# missing_value para fazer a junção dos
# arquivos GPCP_PREC_JAN2019.nc e CMAP_PREC_JAN2019.nc.
# O nome precip abaixo é o nome da variável do
# seu arquivo.
ncatted -O -a _FillValue,precip,d,c,"" -a missing_value,precip,d,c,"" tmp02.nc tmp03.
˓→nc
# Utiliza-se o operador ternário. Neste caso, é
# feito o seguinte, quando precip < 0, recebe, o
# valor 0, caso contrário, recebe o valor de precip.
cdo -s expr,"tmp=(precip < 0)?0:precip" tmp03.nc tmp04.nc

Insere as informações do arquivo tmp02.nc no arquivo tmp01.nc.
cdo -s add tmp01.nc tmp04.nc out.nc
rm -f tmp??.nc # Remove arquivos desnecessários.

O resultado do arquivo out.nc. O retângulo de precipitação selecionado do CMAP foi substituído no arquivo de
precipitação do GPCP.
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7.2.6 Diferença entre o tempo posterior e o anterior
Com o operador deltat (disponível somente a partir da versão 1.9) é possível fazer a diferença entre o tempo
posterior e anterior de uma variável. Basta usar o comando abaixo:
• Exemplo: t1 vale 89 e t2, 54. Logo, dt = t2 - t1 = 54-89 = -35. Simples!
cdo deltat input.nc output.nc

7.2.7 Calculando percentil
Para calcular o percentil 90, basta utilizar os comandos abaixo:
# Forma 1: utilizando o cálculo passo a passo.
# Basta alterar o valor (timpctl,90) de acordo com a sua necessidade.
cdo timmin input.nc min.nc
cdo timmax input.nc max.nc
cdo timpctl,90 input.nc min.nc max.nc pct90.nc
# Forma 2: utilizando a concatenação de operadores.
cdo timpctl,90 input.nc -timmin input.nc -timmax input.nc pct90.nc
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7.2.8 Como criar um NetCDF a partir de um csv?
O script abaixo cria um arquivo espacial no formato NetCDF a partir de um arquivo “.csv”. Mais explicações estão no
script.
Para executar o script utilizando os dados, basta clicar aqui:
#!/bin/bash
# Dica obtida em: https://code.mpimet.mpg.de/boards/2/topics/10494
# A partir do arquivo ".csv" (360 linhas [latitude] x 720 colunas [longitude]) gera˓→se o NetCDF espacial
# na resolução espacial de 0.50º ou 50km.
# Guilherme Martins - jgmsantos@gmail.com - 06/01/2021.
DIR_INPUT="../input/csv"
# Diretório do arquivo de entrada no formato ".csv".
DIR_OUTPUT="../output/netcdf" # Diretório do arquivo de saída no formato NetCDF.
DIR_TMP="../tmp"
# Diretório temporário.
# Definição do domínio espacial (grade do dado).
cat << EOF > $DIR_TMP/gridfile.txt
gridtype = lonlat
gridsize = 259200
xname = lon
xlongname = longitude
xunits = degrees_east
yname = lat
ylongname = latitude
yunits = degrees_north
xsize = 720
ysize = 360
xfirst = -179.75
xinc = 0.5
yfirst = -89.75
yinc = -0.5
EOF
# Definição de atributos para melhor entendimento do dado.
cat << EOF > $DIR_TMP/atributos.txt
var1@long_name='Temperatura Mensal'
var1@units='Graus Celsius'
title='Temperatura Mensal'
source='CRU'
EOF
# Gera o NetCDF (input) e define a data de interesse (settaxis).
# No operador "settaxis" não esquecer de alterar a data conforme a
# sua data de interesse, aqui defini o ano=1901, mês=01 e dia=01. O valor
# UNDEF "9e+20" veio do arquivo csv, mas eu alterei para "-999" usando o "setmissval".
cdo -s -f nc -setmissval,-999 \
-setmissval,9e+20 \
-settaxis,1901-01-01,00:00:00,1mon \
-setcalendar,standard \
-input,$DIR_TMP/gridfile.txt \
$DIR_TMP/tmp.nc < $DIR_INPUT/ws_2009_1.csv
# Tive que inserir uma nova linha de comando porque o operador "setattribute"
(continues on next page)
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(continued from previous page)

# não funciona com o operador "input". Alterei o nome da variável de var1 para temp.
cdo -s -chname,var1,temp \
-setattribute,FILE=$DIR_TMP/atributos.txt \
$DIR_TMP/tmp.nc $DIR_OUTPUT/temp.nc
# Remove arquivos desnecessários
rm -f $DIR_TMP/tmp.nc \
$DIR_TMP/gridfile.txt \
$DIR_TMP/atributos.txt

7.2.9 Calcular a diferença de temperatura entre dois níveis verticais
O objetivo consiste em calcular a diferença da temperatura entre dois níveis verticais (hPa), isto é, a temperatura entre
500hPa e 850hPa.
O arquivo de entrada é o input.nc e o de saída, o output.nc.
Caso o arquivo possua outras variáveis, o operador selname seleciona a variável de interesse. O nome t é o nome
da variável do arquivo input.nc. Caso o arquivo seja de temperatura, basta remover o selname.
cdo -sub -sellevel,500 -selname,t input.nc -sellevel,850 -selname,t input.nc output.nc

OBS: A dica acima foi extraída do link abaixo:
https://code.mpimet.mpg.de/boards/2/topics/12326

7.2.10 Vídeo aula de CDO
• 2021
– Manipulação de dados atmosféricos utilizando o Climate Data Operators (CDO). Novembro/2021.
• 2020
– Curso Básico de Climate Data Operatros (CDO). Setembro de 2020.
– Playlists de CDO. Julho de 2020.
• 2018
– Dia 1 - 25 Outubro de 2018
– Dia 2 - 26 Outubro de 2018

7.2.11 Podcast
• EPISÓDIO 22 - CDO (CLIMATE DATA OPERATORS - Novembro de 2018)

7.3 Dicas de Python
7.3.1 Manipulação de data e tempo
Site oficial do DateOffset:
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• Sobre DataOffet:
https://pandas.pydata.org/docs/reference/api/pandas.tseries.offsets.DateOffset.html
• Sobre Timedelta:
https://pandas.pydata.org/docs/reference/api/pandas.Timedelta.html
As dicas abaixo são do link:
https://towardsdatascience.com/5-examples-to-learn-date-and-time-manipulation-with-python-pandas-9ab9cdeb032e
Dica 1: Para decrementar ou diminuir, basta adicionar o sinal de menos (-).
Exemplo: months=-6.
Dica 2: Para incrementar em anos, basta alterar o nome months para years.
Exemplo:
df["Date2"] = df["Date"] + pd.DateOffset(years=1)
Dica 3: As possibilidades de DateOffset são: years, month, week, day, hour, minute, second, microsecon e nanosecond.
Manipulação de data e hora com DateOffset
The DateOffset function can be used for adding a specific length of duration to dates.
A função DataOffset pode ser utilizada para adicionar um comprimento temporal específico ao conjunto de datas.
import pandas as pd
df = pd.DataFrame({
"Date": pd.date_range(start="2021-12-28", periods=5, freq="D"),
"Measurement": [1, 10, 25, 7, 12]
})
print(df)

O código inicia com a data em 2021-12-28, serão criados 5 tempos (period) ou dias de acordo com freq.
Ao executar o código acima, o resultado será:
0
1
2
3
4

Date
2021-12-28
2021-12-29
2021-12-30
2021-12-31
2022-01-01

Measurement
1
10
25
7
12

Criação de uma nova coluna no DataFrame adicionando 6 meses a coluna já existente de datas.
Neste exemplo, será criada uma nova coluna chamada ´Date2´.
df["Date2"] = df["Date"] + pd.DateOffset(months=6)
print(df)

O resultado será:
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0
1
2
3
4

Date
2021-12-28
2021-12-29
2021-12-30
2021-12-31
2022-01-01

Measurement
1
10
25
7
12

Date2
2022-06-28
2022-06-29
2022-06-30
2022-06-30
2022-07-01

Note que houve um incremento de 6 meses na variável Date.
Adicionando incremento
Os valores que estão sendo trabalhados na coluna Date são do tipo datetime, portanto é possível adicionar incrementos ou intervalos.
df["Date2"] = df["Date"] + pd.DateOffset(hours=2)`
print(df)

Neste caso, foi adicionado o intervalo a cada 2 horas.
Manipulação do Datetime utilizando Timedelta
O Timedelta é útil para somar datas e tempos. A sua declaração é um pouco diferente da função DateOffset.
O parâmetro unit pode receber os seguintes valores:
• W’, ‘D’, ‘T’, ‘S’, ‘L’, ‘U’, ou ‘N’
• days’ ou ‘day’
• hours’, ‘hour’, ‘hr’, ou ‘h’
• minutes’, ‘minute’, ‘min’, ou ‘m’
• seconds’, ‘second’, ou ‘sec’
• milliseconds’, ‘millisecond’, ‘millis’, ou ‘milli’
• microseconds’, ‘microsecond’, ‘micros’, ou ‘micro’
• nanoseconds’, ‘nanosecond’, ‘nanos’, ‘nano’, ou ‘ns’.
df["Date2"] = df["Date"] + pd.Timedelta(3, unit="day")
print(df)

O resultado será:
0
1
2
3
4

Date
2021-12-28
2021-12-29
2021-12-30
2021-12-31
2022-01-01

Measurement
1
10
25
7
12

Date2
2021-12-31
2022-01-01
2022-01-02
2022-01-03
2022-01-04

Neste exemplo, os dias são incrementados a cada três dias, por isso, o valor 3 e a unidade (unit) está em dias (day).
O Timedelta aceita strings como argumento ("3 days"). Exemplo:
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df["Date2"] = df["Date"] + pd.Timedelta("3 days")
print(df)

Extraindo informação do objeto datetime
O objeto datetime possui vários pedaços de informações que podem ser utilizadas, por exemplo: year, month, day,
week, hour, microsecond, detre outras possibilidades.
Para ver as informações, basta digitar:
print(dir(df["Date"].dt))
Algumas possibilidades:
• ‘day’
• ‘day_name’
• ‘day_of_week’
• ‘day_of_year’
• ‘dayofweek’
• ‘dayofyear’
• ‘days_in_month’
• ‘daysinmonth’
• ‘freq’
• ‘hour’
• ‘is_leap_year’
• ‘is_month_end’
• ‘is_month_start’
• ‘is_quarter_end’
• ‘is_quarter_start’
• ‘is_year_end’
• ‘is_year_start’
• ‘minute’
• ‘month’
• ‘month_name’
• ‘normalize’
• ‘quarter’
• ‘round’
• ‘second’
• ‘time’
• ‘timetz’
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• ‘to_period’
• ‘to_pydatetime’
• ‘week’
• ‘weekday’
• ‘weekofyear’
• ‘year’
Exemplo 1: Ao digitar o comando abaixo:
print(df["Date"].dt.month)
O resultado será:
0
12
1
12
2
12
3
12
4
1
Name: Date, dtype: int64

Função isocalendar
Retorna de uma vez as informações de year, week e day.
Exemplo:
print(df["Date"].dt.isocalendar())
O resultado será:
0
1
2
3
4

year
2021
2021
2021
2021
2021

week
52
52
52
52
52

day
2
3
4
5
6

Diferença entre datas
Neste exemplo, será mostrado como calcular a diferença entre duas datas. Essa tarefa pode ser feita por meio do
datetime.
# Cria uma nova coluna chamada Date2.
df["Date2"] = df["Date"] + pd.DateOffset(months=6)
# Cria uma nova coluna que armazenará a diferença entre as duas datas, "Date2" e "Date
˓→".
df["diff"] = df["Date2"] - df["Date"]
print(df)

O resultado será:
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0
1
2
3
4

Date
2021-12-28
2021-12-29
2021-12-30
2021-12-31
2022-01-01

Measurement
1
10
25
7
12

Date2
2022-06-28
2022-06-29
2022-06-30
2022-06-30
2022-07-01

182
182
182
181
181

diff
days
days
days
days
days

A coluna diff é do tipo timedelta, dessa forma é possível extrair o número de dias usando o método day.
print(df["diff"].dt.days)
O resultado do comando acima será:
0
182
1
182
2
182
3
181
4
181
Name: diff, dtype: int64

E como saber o resultado em meses?
Para converter a diferença em meses ou anos, utiliza-se o timedelta do NumPy porque o Pandas não pode
construir um Timedelta de meses ou anos.
import numpy as np
numero_meses = df["diff"] / np.timedelta64(1, 'M')
print(numero_meses)

O resultado será:
0
5.979589
1
5.979589
2
5.979589
3
5.946734
4
5.946734
Name: diff, dtype: float64

7.3.2 Visualizando gráficos no Jupyter Notebook
Caso esteja trabalhando com o Jupyter Notebook, para visualizar as figuras, basta adicionar a linha abaixo logo após a
importação das suas bibliotecas.
%matplotlib inline

Exemplo:
import pandas as pd
import xarray as xr
import matplotlib.pylab as plt
import numpy as np
%matplotlib inline
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7.3.3 Agrupamento de séries temporais
Estava trabalhando com duas séries temporais no formato NetCDF em arquivos separados, isto é, var(time, lat,
lon). Eu precisava juntar as duas variáveis em um DataFrame. Eu usei a dica abaixo que me ajudou.
https://numpy.org/doc/stable/reference/generated/numpy.column_stack.html

7.3.4 Manipulação da dimensão tempo
Trabalhar com a dimensão tempo às vezes nos proporciona muitas horas de pesquisa e dor de cabeça. Abaixo, separeia
alguns links úteis para trabalhar com essa dimensão.
https://www.dataquest.io/blog/python-datetime-tutorial
https://stackoverflow.com/questions/57703538/
typeerror-only-valid-with-datetimeindex-timedeltaindex-or-periodindex-but-got
https://pandas.pydata.org/docs/
reference/api/pandas.DataFrame.resample.html

7.3.5 Resetar index do DataFrame
Às vezes, você tem interesse em que uma coluna que está definida como index seja convertida para coluna para fins
de manipulação. O link aabaixo faz isso de forma simples e fácil.
https://datagy.io/pandas-drop-index-column/

7.3.6 Geração gráfica de um Histograma
https://chartio.com/learn/charts/histogram-complete-guide/ https://www150.statcan.gc.ca/n1/edu/power-pouvoir/ch9/
histo/5214822-eng.htm https://datatofish.com/plot-histogram-python/

7.3.7 Erro no Jupyter Notebook
Dica disponível em: [https://github.com/PayneLab/cptac/issues/3](Solução: https://github.com/PayneLab/cptac/issues/3)
Caso apareça o erro abaixo:
ModuleNotFoundError:

No module named 'packaging'

Basta fazer:
pip3 install packaging
ou
conda install packaging

7.4 Fortran 90
• Fortran 90 Arrays. Autor: Edsger W. Dijkstra
• Fortran 90 Control Structures. Autor: Edsger W. Dijkstra
• Fortran 90 Subprograms. Autor: Edsger W. Dijkstra
• An introduction to programming in Fortran 90
• Introdução ao Fortran 90/95

74

Chapter 7. Tutoriais

Guilherme Martins

7.5 Git e Github
7.5.1 Uma breve história
O Git-SCM (Source Control Management ou Gerenciamento de controle de fonte) foi criado pelo Linus Torvalds
(conhecido como o criado do Linux) em 7 de abril de 2005 com o objetivo de auxiliar no desenvolvimento do Sistema
Operacional Linux.
Durante o desenvolvimento de um software queremos saber:
1. O que mudou?
2. Quando mudou?
3. Por que mudou?
4. Quem fez a mudança?
5. Podemos reproduzir esta mudança?
E o Git tem essa funcionalidade de realizar todo este rastreamento.

7.5.2 Diferença entre Git e Github
Para ficar claro, Git não é Github.
O que é Git?
• É um sistema de controle de versão de código descentralizado. Cada repositório Git é um nó em uma rede
descentralizada e diferentes nós podem se comunicar na rede.
O que é Github?
• É uma plataforma Web que serve como um repositório de código que utiliza recursos do Git para que possamos
centralizar nossos repositórios na internet, fazendo com que possamos ter um portfólio de códigos e projetos
que podem ser públicos ou privados. O Github é um servidor de repositórios Git que surgiu em 2008.
• Quem usa Github? Google, NASA, Facebook, LinkedIn, NetFlix, Spotify, são alguns exemplos de empresas
que fazem uso desta plataforma.

7.5.3 Instalando o Git no Windows
Para instalar, basta acessar o site abaixo:
• https://git-scm.com
E realizar o Download do arquivo.
Execute o arquivo salvo no seu computador e clique em Next e quando aparecer a janela abaixo:
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Selecione as opções destacadas em vermelho e clique em Next até finalizar a instalação.
Para saber a versão do Git instalada, basta digitar o comando abaixo no console do Windows:
git --version

A versão utilizada nesta instalação é a:
git version 2.17.1

7.5.4 Registrando um usuário e o seu e-mail
• Uma boa prática a ser feita é registrar um nome de usuário e o seu e-mail.
• Estas informações são utilizadas para saber quem está trabalhando em um determinado projeto.
• Caso essas informações não sejam fornecidas, no momento de enviar as alterações para o Github, será retornado
erro, por isso, a importância de realizar essa criação.
• Há duas manerias de fazer esse registro, isto é, local (necessidade de autenticação) ou global (não há necessidade
de autenticação).
• E quando usar um ou outro? Caso seja utilizado um computador público, utiliza-se o git config. Por outro
lado, caso o computador seja particular, utiliza-se o git config --global.
• Vamos que ao interessa. Lembrando que foi criado um diretório chamado projeto e os comandos abaixo sáo
digitados dentro dele.
1. Para configurar localmente um repositório:
git config user.name "Guilherme Martins"
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git config user.email "jgmsantos@gmail.com"

2. Para configurar globalmente um repositório:
Toda vez que o usuário criar um repositório, o mesmo será reconhecido pelo Git não sendo necessário toda vez que
criar um repositório inserir as informações de usuário e e-mail.
git config --global user.name "Curupira de Jesus"
git config --global user.email "Curupira de Jesus"

7.5.5 O que é um repositório?
É onde os arquivos do Projeto ficam armazenados. Ao iniciar um projeto com o git cria-se um repositório para aquele
projeto. Posteriormente, envia-se o repositório para alguns servidores específicos para o seu gerenciamento, como por
exemplo, GitHub.

7.5.6 Inicializando um repositório Git
• O git init é utilizado para inicializar o Git em um determinado repositório. Por exemplo, crie um diretório
onde será armazenado o repositório a ser trabalhado.
• Ao criar o diretório, entre nele e digite o comando abaixo:
git init

Será mostrada a imagem abaixo:

7.5. Git e Github

77

Guilherme Martins

Ao digitar o comando acima, digite no terminal o comando ls -a para ver arquivos e diretórios ocultos do sistema.
Ao digitar este comando, será mostrado o diretório .git. Este diretório possui arquivos de configuração e outros
diretórios que são utilizados para diferentes processos e para enviar o seu projeto para o Github.
Dentro do diretório .git existe um arquivo chamado config. Como o nome diz, é um arquivo de configuração que
será editado posteriormente.

E depois, digite o comando abaixo para obter informações sobre o repositório criado.
git status

Será mostrada a imagem abaixo:
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Isso significa que que está tudo certo.

7.5.7 Enviar um repositório local para o GitHub (remoto).
Antes de fazer este passo, no site do GitHub crie o reposítório para enviar do local para o remoto.
git remote add origin https://github.com/usuario/.git git branch -M main git push -u origin master

7.5.8 Criando o arquivo .gitignore
Como o próprio nome diz, o .gitignore é um arquivo no formato texto que será utilizado para ignorar arquivos ou
diretórios. Deve-se criar este arquivo no mesmo local do repositório.
Ao criar esse arquivo, a primeita tarefa que deve ser feita é de verificar o seu status, digitando o comando:
git status

7.5.9 Adicionando arquivos no repositório
• Criuou-se o arquivo git_github.md que será editado dentro do diretório pages/tutoriais .
• Criou-se um subdiretório (gitfig) no diretório images e foram adicionandas algumas imagens.
• Agora, digita-se o comando abaixo para verificar o status das modificações:
git status

O resultado será:
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Note que há 3 cores em vermelho, isso significa que esses arquivos precisam ser adicionados ao repositório.
Para atualizar os arquivos no repositório, utiliza o git add <nome_arquivo> ou quando se deseja atualizar
vários arquivos de uma vez só, utiliza-se git add ..
O comando abaixo fará essa tarefa:
git add .

Sempre que uma alteração seja realiza, é sempre bom checar com o:
git status

Nota-se que a cor dos arquivos mudaram de vermelho para verde. Isso mostra que os arquivos já estão prontos para
fazer o commit.
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7.5.10 Realizando um commit
• O Commit (snapshot) representa o envio ou a submissão de arquivos que estão sendo trakeados para o status
staged.
• Cada commit gera um hash ID ou um código que é muito imporante para restaurar um projeto para um
determinado ponto e para realizar uma tarefa específica.
• Para se fazer um commit, basta digitar:
git commit -m "Enviando novos arquivos"

Serão mostras as informações abaixo:
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E depois, usar o:
git status

Agora é o momento de submeter as alterações ao repositório externo. Isso é feito com o comando abaixo.
git push -u origin master

Se tudo ocorreu bem, será mostrada a imagem abaixo:
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7.5.11 Uso do Clone e do Pull
• O clone simplemesmente cria uma cópia de um repositório do Github no seu computador.
• Uma boa prática é criar na sua máquina local um diretório (mkdir teste) para clonar o repositório.
• O resositório a ser clonado é:
– https://github.com/jgmsantos/Scripts.git
• É necessária a criação do diretório teste no Download para fazer o clone.
• A imagem abaixo é referente ao repositório descrito acima. A ideia é baixar tudo que tem nele para a máquina
local.
•

pages/tutoriais/../../images/gitfig/git08.png

git
git
git
git

init
clone https://github.com/jgmsantos/Scripts.git
status
remote -v

7.5.12 Visualizar as branchs
git branch

7.5.13 Criar uma nova branch
git branch <NomeDaBranch>
git branch

7.5.14 Mudar para uma nova branch
git checkout <NomeDaBranch>
git branch

Importante: Cuidado ao criar uma nova branch! É aconselhável que a criação dela seja feita a partir do
main.

7.5.15 Remover uma branch
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git checkout main
git branch
git branch -d <NomeDaBranch>
git branch

7.5.16 Cria uma nova branch e entra nela diretamente
git chekout -b "<NomeDaBranch>"

7.5.17 Merge de branch
git branch

A partir da branch main:
git merge <NomeDaBranch>

E depois de unir, enviar para o GitHub.
git push

7.5.18 Comparação entre arquivos locais e remotos
Útil para comparar apenas um arquivo.
git diff HEAD: <NomeArquivo>

Caso fosse uma pasta:
git diff HEAD: /<Diretorio>/<NomeArquivo>

7.5.19 Instalando o Visual Studio Code no Windows
O Visual Studio Code é excelente para trabalhar em conjunto com o Git e Github pois fornece uma interface gráfica
amigável.
Os exemplos a seguir utilizarão esta ferramenta.
Acesse o link abaixo:
https://code.visualstudio.com
E clique em Download for Windows.
Execute o arquivo salvo no seu computador e clique em Next e quando aparecer a janela abaixo:
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Selecione as opções destacadas em vermelho e clique em Próximo até finalizar a instalação.

7.6 Grid Analysis and Display System (GrADS)
• Introdução ao Grid Analysis and Display System (GrADS). Autor: Guilherme Martins
• Curso de GrADS para Meteorologia Aeronáutica. Autor: Guilherme Martins
• GrADS – Grid Analysis and Display System Fundamentos e Programação Básica. Autor: Everaldo Sousa
• The Grid Analysis and Display System
• GrADS reference card version 1.7
• GrADS for Beginners
• Instalação da EOF no GrADS1.9

7.7 gdal
7.7.1 Link para o site do gdal
• http://www.gdal.org
• http://www.gdal.org/gdal_translate.html
• http://www.gdal.org/formats_list.html
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7.7.2 Instalando o gdal no Linux
sudo apt install gdal-bin

7.7.3 Exemplos de uso do gdal
1 Convertendo um arquivo NetCDF para o formato binário.
• Criar o arquivo descritor (ctl) com o cdo:
cdo gradsdes input.nc
Será criado o arquivo input.ctl. O input.nc é o seu arquivo NetCDF.
• Gerando o binário a partir do NetCDF. Não esquecer de editar o .ctl para abrir corretamente o seu binário.
gdal_translate -of ENVI input.nc output.bin
2 Convertendo um arquivo NetCDF para o formato tif.
gdal_translate -of GTiff -a_srs EPSG:4326 input.nc output.tif
3 Convertendo um arquivo no formato tif para NetCDF.
gdal_translate -of netcdf -co "FORMAT=NC" input.tif output.nc
4 Convertendo um arquivo no formato NetCDF para o formato tif e compacta o arquivo (no sentido de reduzir o
tamanho ocupado em disco pelo tif).
gdal_translate -of GTiff -a_srs EPSG:4326 -co TILED=YES -co
COPY_SRC_OVERVIEWS=YES -co COMPRESS=LZW input.nc output.tif
5 Convertendo um arquivo shapefile para NetCDF.
gdal_rasterize -burn 1 -of netCDF -a_nodata -999 -a_srs epsg:4326 -tr 0.01
0.01 input.shp output.nc
Onde: -of = formato de interesse, -a_nodata = valor UNDEF de interesse, -a_srs epsg = tipo de projeção e
-tr = resolução de interesse, nesse caso, 1km.
6 Juntando arquivos tif.
O objetivo consiste em unir (gdal_merge.py) dois arquivos, o VENTO.U10M.GFS.ANL.2020070118.tif e
o VENTO.V10M.GFS.ANL.2020070118.tif.
A ordem de disposição dos arquivos é importante. Ao gerar o VENTO_UV.tif, a variável Band 1 corresponde a
componente u e Band 2 a componente v.
gdal_merge.py -separate -o VENTO_UV.tif VENTO.U10M.GFS.ANL.2020070118.tif
VENTO.V10M.GFS.ANL.2020070118.tif
Onde: VENTO_UV.tif é o arquivo com as duas variáveis. Esse nome é definido pelo usuário.
Basta digitar o comando abaixo para ver o conteúdo do arquivo VENTO_UV.tif.
gdalinfo VENTO_UV.tif

7.8 Imagemagick
O Imagemagick é muito bom para processar imagens.
Link oficial: https://imagemagick.org/index.php
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7.8.1 Remover espaços excedentes na figura
A figura01a.png possui espaços excedentes e o objetivo consiste em removê-los.

Comando a ser utilizado:
convert -trim fig01a.png fig01b.png
Resultado:

7.8. Imagemagick

87

Guilherme Martins

Os espaços excedentes foram removidos.
Aproveitando a figura01b.png (sem espaços excedentes), é possível deixar o fundo transparente, basta digitar o comando abaixo:
• Apenas o fundo branco ficará transparente (-transparent white).
Comando a ser utilizado:
convert fig01b.png -transparent white fig01c.png
Resultado:
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7.8.2 Criando painel de figuras
São utilizados 4 arquivos separados: fig01.png, fig02.png, fig03.png e fig04.png. Após remover os
espaços excedentes com o trim, cria-se o painel.
• O -tile 2x2 diz para gerar 2 linhas por 2 colunas.
• O -geometry +10+10 representa o espaçamento na direção x e y, respectivamente.
Comando a ser utilizado:
montage -tile 2x2 -geometry +10+10 fig01.png fig02.png fig03.png fig04.png
painel.png
Outra forma:
montage -tile 2x2 -geometry +10+10 fig??.png painel.png
Resultado:
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7.8.3 Convertendo uma imagem para 300dpi
convert -units PixelsPerInch input -density 300 output.jpg

O “input” é o nome da sua imagem que está no seu computador.
Para visualizar a saída, basta digitar:
magick identify -verbose output.jpg

E verifique a linha 6 (Resolution:) do comando acima.

7.9 Meteorologia
• Guide to Wave Analysis and Forecasting - Autor: WMO
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• Numerical Methods - Autor: R. W. Riddaway
• Dinâmica 1 - Autor: Manoel F. Gomes Filho
• Dinâmica 2 - Autor: Manoel F. Gomes Filho
• Inversão dos Alísios - Autor: Dimitrie Nechet
• Sistemas meteorológicos no Sul do Brasil - Autora: Claudia Rejane Jacondino
• Equações exatas da Termodinâmica - Autora: Maria Assunção Faus da Silva Dias
• Operação de teodolito na sondagem atmosférica - Autor: Wagner Soares e colaboradores
• Instruções para lançamento de radiossondas - Autor: Marcos Longo e colaboradores
• Manual SKEW T LOG P
• Introdução à Estatística Aplicada à Climatologia - Parte I – Estatística Descritiva - Autora: Michelle S. Reboita
• Introdução à Estatística Aplicada à Climatologia Parte II – Distribuições de Probabilidades - Autora: Michelle
S. Reboita
• Introdução à Estatística Aplicada à Climatologia - Parte III – Análise de Séries Temporais - Autora: Michelle S.
Reboita
• Introduction to GRIB Edition1 and GRIB Edition 2

7.10 Miniconda
7.10.1 1. Introdução
O miniconda ajuda bastante na hora de instalar um programa porque ele resolve todas as dependências de forma que
o usuário não precise ficar quebrando a cabeça na hora da instalação.
A criação de um ambiente virtual facilita porque caso seja feita alguma instalação de programa e ele passe por alguma
instabilidade, basta remover o ambiente virtual e criar um novo sem danificar o sistema operacional.

7.10.2 2. Instalação do miniconda no Linux por meio do site oficial
https://docs.conda.io/en/latest/miniconda.html

7.10.3 3. Baixar o instalador
• Digitar no seu terminal Linux o comando:
wget https://repo.anaconda.com/miniconda/Miniconda3-latest-Linux-x86_64.sh

• Executar o instalador
bash Miniconda3-latest-Linux-x86_64.sh

Basta aceitar todas as opções que vão aparecendo no processo de instalação.
Após a instalação é necessário reiniciar o terminal do Linux para que as mudanças sejam aplicadas.
Após reiniciar o terminal, ele ficará assim:
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(base) guilherme@DESKTOP-LD7TCRV:~$

Note o nome (base) na frente do nome do usuário.

7.10.4 4. Para atualizar o conda
conda update -n base -c defaults conda

7.10.5 5. Criar um novo ambiente virtual
conda create --name <nome_ambiente>

Exemplo: Criação do ambiente virtual chamado inpe.
conda create --name inpe

7.10.6 6. Ver a lista de programas instalados
conda list

7.10.7 7. Desativar um ambiente virtual
conda deactivate

Ao fazer isso, o usuário sairá do ambiente virtual corrente e mudará para o ambiente virtual (base).

7.10.8 8. Ativar um ambiente
conda activate <nome_ambiente>

Exemplo:
conda activate inpe

Antes o ambiente era o (base).
(base) guilherme@DESKTOP-LD7TCRV:~$

Após o comando, ficará assim:
(inpe) guilherme@DESKTOP-LD7TCRV:~$

7.10.9 9. Remover um ambiente
conda env remove --name <nome_ambiente>
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Exemplo:
conda env remove --name inpe

7.10.10 10. Instalação de programas
A descrição abaixo é um exemplo de procura e instalação do programa CDO.
Caso seja necessário instalar um programa, mas não se sabe como fazê-lo, basta pesquisar no google, por exemplo,
cdo instalação conda. Ao clicar na imagem abaixo:
OBS: A instalação é feita considerando sempre a versão mais recente do programa.

Aparecerá a imagem abaixo, basta copiar e colar a primeira linha da imagem no terminal do Linux, ou seja:
conda install -c conda-forge cdo

10.1 Instalação do NCL
conda install -c conda-forge ncl
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10.2 Instalação do gdal
conda install -c conda-forge gdal

10.3 Instalação do CDO
conda install -c conda-forge cdo

10.4 Instalação do imagemagick
conda install -c conda-forge imagemagick

10.5 Instalação do ncview
conda install -c conda-forge ncview

10.6 Instalação do htop
conda install -c conda-forge htop

10.7 Instalação do parallel
conda install -c conda-forge parallel

10.8 Instalação do nco
conda install -c conda-forge nco

10.9 Instalação do wgrib2
conda install -c conda-forge wgrib2

Ao executar o wgrib2 e aparecer o erro abaixo:
wgrib2: error while loading shared libraries: libjasper.so.1: cannot open shared
˓→object file: No such file or directory

Basta criar um link simbólico de acordo com o comando abaixo. Tudo isso é uma linha. Altere os caminhos de acordo
com o seu usuário (queimadas) e ambiente virtual (risco_fogo):
ln -s /home/queimadas/miniconda3/envs/risco_fogo/lib/libjasper.so.4 /home/queimadas/
˓→miniconda3/envs/risco_fogo/lib/libjasper.so.1
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Onde: /home/queimadas/miniconda3/envs/risco_fogo/lib/libjasper.so.4 representa a biblioteca que está no computador.
E /home/queimadas/miniconda3/envs/risco_fogo/lib/libjasper.so.1 representa o link simbólico que será a biblioteca a ser criada no seu computador, a que foi mostrada no erro.
Outro possível erro que pode aparecer:
wgrib2: error while loading shared libraries: libnetcdf.so.13: cannot open shared
˓→object file: No such file or directory

Basta criar um link simbólico de acordo com o comando abaixo. Tudo isso é uma linha. Altere os caminhos de acordo
com o seu usuário (queimadas) e ambiente virtual (risco_fogo):
ln -s /home/queimadas/miniconda3/envs/risco_fogo/lib/libnetcdf.so.19 /home/queimadas/
˓→miniconda3/envs/risco_fogo/lib/libnetcdf.so.13

Onde: /home/queimadas/miniconda3/envs/risco_fogo/lib/libnetcdf.so.19 representa a biblioteca que está no computador.
E /home/queimadas/miniconda3/envs/risco_fogo/lib/libnetcdf.so.13 representa o link simbólico que será a biblioteca criada, a que foi mostrada no erro.
10.10 Instalação de uma versão específica de um programa
conda install <nome_programa>=<versão_programa>

Exemplo: Instalar a versão do cdo 1.9.9.
conda install cdo=1.9.9

7.10.11 11. Para atualizar um pacote
conda update <nome_pacote>

Exemplo:
conda update cdo

7.10.12 12. Desinstalar pacote
conda remove <nome_pacote>

Caso não funcione, pode-se usar o --force para forçar a desinstalação:
conda remove --force <nome_pacote>

Exemplo: Desinstalar o cdo.
conda remove cdo

E para forçar a desinstalação do CDO caso o comando acima não funcione:
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conda remove --force cdo

7.11 netCDF Operators (NCO)
7.11.1 Link para o site do NCO
• http://nco.sourceforge.net

7.11.2 Instalando o nco
sudo apt-get install nco
• As informações abaixo ou atributos foram obtidas com o comando ncdump -h arquivo.nc. O arquivo
arquivo.nc é um nome fictício. É mostrado abaixo apenas um pequeno trecho da saída desse comando.
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7.11.3 Exemplos de uso com o nco
1 Apagar o atributo long_name da variável precip. São utilizadas aspas duplas duas vezes.
ncatted -a long_name,precip,d,c,"" input.nc output.nc
2 Alterar o nome da variável precip para prec.
ncrename -v precip,prec input.nc output.nc
3 Alterar o nome de uma dimensão (nome que está entre os parênteses na figura acima). Exemplo: alterar o nome da
dimensão lat para latitude.
ncrename -d lat,latitude input.nc output.nc
4 Alterar o nome da variável [-v] (latitude para lat e longitude paralon) e sua dimensão[d](latitudeparalatelongitudeparalon‘).
ncrename -v latitude,lat -v longitude,lon -d latitude,lat -d longitude,lon
input.nc output.nc
5 Alterar o nome do atributo units da variável precip de mm/day para mm dia-1.
ncatted -a units,precip,o,c,"mm dia-1" input.nc output.nc
6 Alterar o calendário da variável time para standard.
ncatted -a calendar,time,m,c,"standard" input.nc output.nc
7 Criar o atributo missing_value ou _FillValue para a variável precip. Caso não adicione a váriável
precip no comando abaixo, serão criados os valores missing_value e _FillValue para todas as variáveis do
arquivo. O valor -999 fica a critério de cada um.
ncatted -O -a _FillValue,precip,o,f,-999 -a missing_value,precip,o,f,-999
input.nc output.nc
8 Reordenar as dimensões da variável precip que se encotram na seguinte ordem precip(time,lat,lon) para
precip(lat,lon,time).
ncpdq -a lat,lon,time input.nc output.n
9 Criar vários atributos (standard_name, missing_value, _FillValue,precip e units) de uma só vez
para a variável precip.
ncatted -O -a standard_name,precip,c,c,"Precipitacao" -O -a missing_value,
precip,c,f,-999 -O -a _FillValue,precip,c,f,-999 -O -a units,precip,c,c,"mm/
day" input.nc output.nc
10 Apagar a variável e a dimensão time do arquivo.
ncks -C -O -x -v time input.nc output1.nc
ncwa -a time output1.nc output2.nc
11 Criar atributos para a dimensão nível vertical.
• Ao tentar visualizar o arquivo ATM.perfil.nc, a distribuição vertical dos níveis é: 100 200 300 400 500 600 700
800 850 900 950 1000. Porém, deseja-se que o primeiro nível vertical seja 1000 hPa e não 100 hPa. Isso ocorre
porque está faltando um atributo na variável lev que define qual o sentido que o nível vertical deve aumentar
ou diminuir. Sabe-se que o nível vertical aumenta em direção a superfície terrestre, portanto, deve-se criar o
atributo positve com o valor down para visualizar de forma correta os níveis verticais.
• A imagem abaixo é o resultado do comando ncdump -h ATM.perfil.nc que é o arquivo original
• Nota-se que a variável lev tem apenas o atributo axis = "Z".
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• Serão criados os atributos positive, units e long_name na variável lev que terão valores
down,millibar e Level, respectivamente. Tudo isso é feito no arquivo ATM.perfil.nc, ele não será
apagado. O novo arquivo (tmp.nc) terá todas as novas modificações desejadas.
• Para consertar o arquivo, basta fazer:
ncatted -O -a positive,lev,c,c,"down" -a units,lev,c,c,"millibar" -a
long_name,lev,c,c,"Level" ATM.perfil.nc tmp.nc
• O resultado é mostrado na figura abaixo:
• A variável lev que antes só tinha o atributo axis = "Z", agora possui 3 novos atributos (positive,
units e long_name), e o responsável pela correta visualização dos níveis verticais é o atributo positive
= "down". Os demais atributos servem para fornecer informações adicionais sobre a variável lev.
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12 Criar a dimensão lat e lon no arquivo para plotar no GrADS.
• Ao tentar abrir o arquivo maosodarS1.b1.20140301.000000.cdf no GrADS, a mensagem abaixo aparecerá. Esse
arquivo é uma série temporal, logo possui apenas um ponto de latitude e um ponto de longitude.
• Esse arquivo está disponível clicando aqui

• Para resolver isso, basta usar o comando abaixo. O ncap2 faz parte do nco.
ncap2 -s 'defdim("lon",1);lon[lon]=-60;lon@units="degrees_east";
lon@axis="X";lon@long_name="longitude";defdim("lat",1);lat[lat]=-10;
lat@units="degrees_north";lat@axis="Y";lat@long_name="latitude"' maosodarS1.
b1.20140301.000000.cdf output.nc
• maosodarS1.b1.20140301.000000.cdf é o arquivo de entrada e output.nc é o arquivo de saída. O
output.nc é um nome qualquer definido pelo usuário.
• O nome lon em defdim("lon",1), define o nome da dimensão a ser criada e o mesmo se aplica em
defdim("lat",1). Com isso foram criados os nomes das dimensões lon e lat no arquivo output.nc.
• Os nomes que têm "@" são os atributos criados para essas dimensões.
• O valor 1 em defdim("lon",1) representa um ponto de longitude, e o mesmo se aplica em
defdim("lat",1), isto é, um ponto de latitude uma vez que esse arquivo é uma série temporal, logo lon
= 1 e lat = 1.
• O valor -60 em lon[lon]=-60 e -10 em lat[lat]=-10 representam um valor qualquer de lon e lat,
respectivamente. Escolha um valor de sua preferência.
13 Remover os atributos globais.
ncatted -h -a history,global,d,, input.nc output.nc
14 Remover dimensões indesejadas
Ao tentar manipular dados do ERA5 com o CDO em alguns casos surgirão alguns erros. Isso ocorre porque no NetCDF
tem uma dimensão chamada expver que precisa ser removida. Isso é feito utilizando o nco conforme demonstrado
na figura abaixo:
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Para remover esta dimensão basta utilizar o comando abaixo:
ncwa -O -a expver input.nc output.nc
15 Adicionando atributos as coordenadas latitude e longitude de um arquivo
Quando os atributos degrees north e degrees east não estão no arquivo e ao tentar realizar alguma manipulação no mesmo, será retornado erro. Um exemplo pode ser visto na figura abaixo.
As informações do conteúdo do arquivo foram visualizadas com o comando ncdump -h teste_file.nc. Notase que não há esses atributos, e para resolver isso, basta utilizar o comando abaixo.
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Comando para resolver esse problema:
ncatted -O -a units,lat,o,c,"degrees north" -a units,lon,o,c,"degrees east" test_file.
˓→nc output.nc

Nota-se que o output.nc possui os atributos mencionados anteriormente conforme a figura abaixo. Com isso, é
possível manipular adequadamente o seu arquivo.
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Importante: O nome das coordenadas são lat e lon por isso foi utilizado esse nome no comando acima. Caso
no seu arquivo o nome seja latitude e longitude, altere para o nome correto. O comando ficaria da seguinte
forma:
ncatted -O -a units,latitude,o,c,"degrees north" -a units,longitude,o,c,"degrees east
˓→" test_file.nc output.nc

16 Apagar a dimensão time_bnds
ncks -C -x -v time_bnds input.nc output.nc

17 Adicionando informações ao atributo glogbal do arquivo NetCDF
Será criado “Informações” no atributo “global”, e os valores associados a eles são: “Autor:Guilherme Martins” e “Email:teste@gmail.com”. O “\n” quer dizer, a próxima linha (quebra de linha). O “-O” sobrescreve o arquivo caso ele
exista.
ncatted -a Informações,global,a,c,"Autor:Guilherme Martins\n E-mail:jgmsantos@gmail.
˓→com" input.nc

Há outra forma de fazer a mesma atividade. Serão inseridas as informações: “Autor”, “E-mail” e “Site”. Sempre que
alguma informação a ser inserida tiver espaço, coloque toda a expressão entre aspas.
ncatted -a Autor,global,a,c,"Guilherme Martins" -a "E-mail para contato",global,a,c,
˓→"jgmsantos@gmail.com" -a Site,global,a,c,"www.teste.com.br" input.nc

18 Deletar atributos globais
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Deseja-se deletar a variável “history” e “CDI” do atributo global.
ncatted -a history,global,d,, -a CDI,global,d,, input.nc

7.12 NCAR Command Language (NCL)
• Introdução ao NCAR Command Language (NCL). Autor: Guilherme Martins
• Curso de NCL: Introdução ao NCAR Command Language - Módulo 1. Autor: Guilherme Martins
• Curso de NCL: Introdução ao NCAR Command Language - Módulo 2. Autor: Guilherme Martins
• Introdução ao NCAR Command Langue (NCL), com aplicações em Meteorologia. Autor: Mateus Teixeira
• Mini Graphics Manual
• Mini-Language Reference Manual
• High Quality Graphics with NCL 6.4.0. Autores: Karin Meier-Fleischer, Michael Böttinger e Mary Haley
• Scripts prontos. Autores: Karin Meier-Fleischer, Michael Böttinger e Mary Haley
• Dados utilizados nos scripts. Autores: Karin Meier-Fleischer, Michael Böttinger e Mary Haley
• Exercises and Tasks - NCL Workshop. Autores: Karin Meier-Fleischer e Michael Böttinger
• NCL Reference Cards. Autores: Karin Meier-Fleischer e Mary Haley
• The NCAR Command Language (NCL) - Data Analysis Lecture. Autor: Matthew Janiga
• Post-processing WRF-ARW Data with the NCAR Command Language NCL - WRF-NCL. Autores: Mary
Haley e Cindy Bruyère
• NCL - light hands-on examples for EGU 2014. Autor: Deutsche Klimarechenzentrum DKRZ

7.13 Python
7.13.1 Tutorial de Python em Português
Aplicações de Python em Geociências
Como Referenciar este Documento no Padrão INPE (Formato BibINPE)
1. Citação a ser feita dentro de um documento dentro da rede IBI† (use um vínculo relativo para garantir um acesso
estritamente persistente):
SANTOS, J. G. M.; SIMÕES, J. L. D. R.; RAMOS, D. N. S.; EICHHOLZ, C. W. Aplicações de Python em geociências. São José dos Campos: INPE, 2022. 174 p. IBI: <8JMKD3MGP3W34T/46RTMU5>. (sid.inpe.br/mtcm21d/2022/05.10.16.53-PUD). Disponível em: ibi:8JMKD3MGP3W34T/46RTMU5.
1. Citação a ser feita dentro de um documento fora da rede IBI (use um vínculo absoluto):
SANTOS, J. G. M.; SIMÕES, J. L. D. R.; RAMOS, D. N. S.; EICHHOLZ, C. W. Aplicações de Python em geociências. São José dos Campos: INPE, 2022. 174 p. IBI: <8JMKD3MGP3W34T/46RTMU5>. (sid.inpe.br/mtcm21d/2022/05.10.16.53-PUD). Disponível em: http://urlib.net/ibi/8JMKD3MGP3W34T/46RTMU5.
† isto é, um documento depositado num Arquivo da rede IBI.
Como Fazer a Citação no Texto (por autor/ano)
. . . como proposto por Santos et al. (2022). . . . pode ser encontrada na literatura (SANTOS et al., 2022).
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7.13.2 Instalando o Python no Windows
https://www.python.org/downloads/
Ao executar o instalador, selecione a opção Add Python to PATH.

7.13.3 Instalando o PyCharm no Windows
o PyCharm é uma IDE (Integrated Development Environment ou Ambiente de Desenvolvimento Integrado) que será
utilizada para criar os programas em Python.
https://www.jetbrains.com/pt-br/pycharm/download/#section=windows
Basta clicar em Baixar na sessão Community.
Ao instalar o PyCharm, marque em Create Associations a opção .py.

7.13.4 Definindo variáveis de ambiente no Windows
Vá para o seu usuário no Windows e digite na barra de endereço:
C:\Users\jgmsa
jmsan é o nome do meu usuário no Windows.
E digite: AppData
C:\Users\jgmsa\AppData
Acesse o diretório:
C:\Users\jgmsa\AppData\Local\Programs\Python\Python38-32\Scripts
O ‘Python38-32 é a versão Python instalada no meu computador.
Apenas copie este caminho, pois ele será utilizado a seguir.
Vá para o painel de controle do Windows:
Painel de Controle->Sistema e Segurança->Sistema->Configurações Avançadas do
Sistema->Variáveis de Ambiente
Há uma opção chamada Variáveis do Sistema, encontre a variável Path, clique em Editar, depois em
Novo e cole a linha copiada acima.
Isso foi feito para adicionar os binários do Python a variável Path.
Após fazer isso, clique em OK e depois clique em Novo para criar uma nova variável de ambiente e digite o nome
abaixo:
Nome da variável WORKON_HOME Valor da variável %USERPROFILE%\Envs
Basta clicar em OK e depois fechar tudo.

7.13.5 Criando ambientes virtuais
Isto foi feito para criar ambientes virtuais no Python para deixar a instalação padrão do Python intocável, pois é uma
prática muito boa em programação trabalhar com ambientais virtuais.
Em seguida, digite no seu terminal:
pip --version
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Para saber se o pip está sendo reconhecido. Deve aparecer algo assim:
pip 19.3.1 from /home/martins/.miniconda3/lib/python3.7/site-packages/pip
(python 3.7)
Depois digite os comandos no seu terminal do Windows:
pip install virtualenv pip install virtualenvwrapper-win mkvirtualenv python
O nome escolhido foi python, mas fica a sua escolha. Todo este processo foi feito para trabalhar com um ambiente
virtual utilizando separado da instalação do Python que a forma correta de se trabalhar.
Note que o nome da sua linha de comando passa a se chamar python que foi o nome dado ao ambiente virtual.
Para remover um ambiente virtual, basta digitar:
rmvirtualenv python
Para sair de um ambiente virtual, basta digitar:
deactivate
Para entrar em um ambiente virtual, basta digitar:
workon python
A vantagem de fazer tudo isso, consiste em evitar conflitos nos programas Python utilizando versões diferentes, pois
este procedimento mantém a mesma versão do Python mesmo que o seu sistema seja atualizado.
Feito todos os passos, agora começa a brincadeira com o PyCharm.

7.13.6 Iniciando em Python - Um pouco sobre PEP (Python Enhancement Proposals)
Uma boa prática é ler sobre as PEP 8:
https://www.python.org/dev/peps
A PEP 8 (link abaixo) é um guia de estilo de codificação em Python, ou seja, como escrever um programa de forma
adequada:
https://www.python.org/dev/peps/pep-0008
Exemplos de PEP 8:
• Utilize sempre 4 espaços para identação em vez de TAB. O TAB pode ter configurações diferentes em computadores distintos.
• Utilize sempre letras minúsculas separadas por _ para funções ou variáveis.
• Utilize sempre duas linhas em branco para separar funções e definições de classe com duas linhas em branco.
• Métodos dentro de uma classe devem separados por uma única linha em branco.
• Imports devem ser feitos em linhas separadas.
– import sys
– import os
• Os imports são sempre declarados no topo do script.
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7.13.7 Iniciando em Python
Utilitários Python (dir e help) para auxiliar na programação.
dir: Apresenta todos os atributos/propriedades e funções/métodos disponíveis para determinado tipo de dado ou
variável.
dir(tipo de dado ou variável)
• Exemplo: Com o Python ativo, digitar no terminal o comando abaixo:
>>> dir("Meteorologia")

Ao digitar este comando serão mostradas todas as opções que podem ser utilizadas com o tipo "Meteorologia".
Por exemplo, deseja-se saber o que um determinado comando faz, como no exemplo, para isso, utiliza-se o help.
>>> "Meteorologia".upper
help: Apresenta a documentação/como utilizar os atributos/propriedades e funções/métodos disponíveis para determinado tipo de dado ou variável.
>>> help("Meteorologia".upper)

Será mostrado o que o comando faz.
Ao digitar o comando abaixo:
>>> "Meteorologia".upper()

Toda a string foi convertida para o formato maiúsculo.

7.13.8 Sobre variáveis em Python
Existem dois tipos:
• Váriáveis globais:
– Variáveis globais são reconhecidas, ou seja, seu escopo compreende todo o programa.
– Exemplo:
num = 2
print(num)
print(type(num))

• Variáveis locais:
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– Variáveis locais são reconhecidas apenas no bloco onde foram declaradas, ou seja, seu escopo está limitado
ao bloco onde foi declarada.
– Exemplo:
numero = 2
if numero > 10:
novo = numero + 10
print(novo)

– Será gerado erro porque a variável novo faz parte do contexto da estrutura condicional if.
• Para declarar variáveis em Python, utiliza-se:
– nome_da_variavel = valor_da_variavel
O Python é uma liguagem de tipagem dinâmica. Isso siginifica que ao declarar uma variável, não há necessidade de informar o tipo da variável.

7.13.9 Estrutura condicional
• Estrutura if:
temperatura = 30
if temperatura < 40:
print("Temperatura menor que 40 graus Celsius")

• Estrutura if-else:
temperatura = 45
if temperatura < 40:
print("Temperatura
˓→Caso contrários será
else:
print("Temperatura
˓→Caso contrários será

menor que 40 graus Celsius") # Sempre utilizar quatro espaços.
retornado erro.
maior que 40 graus Celsius") # Sempre utilizar quatro espaços.
retornado erro.

• Estrutura if-elif-else:
temperatura = 50
if temperatura < 30:
print("Temperatura menor que 30 graus Celsius")
elif temperatura == 50:
print("Temperatura igual a 50 graus Celsius")
else:
print("Temperatura maior que 30 graus Celsius")

É possível utilizar vários elif que dependerá da condição.

7.13.10 Estrutura lógica
• Estruturas lógicas: and (e), or (ou), not (não) e is (é).
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• Operadores unários, isto é, dependem apenas de um valor:
– not
• Operadores binários:
– and, or e is
• Regras de funcionamento:
– Para o and, ambos os valores devem ser True.
– Para o or, um ou outro valor precisa ser True.
– Para o not, o valor do booleano (True ou False) é invertido, ou seja, se for True, vira False, e
vice-versa.
– Para o is, o valor é comparado com outro valor.
• Exemplo de uso do and:
umidade_relativa = 80
temperatura = 20
if umidade_relativa <= 30 and temperatura >= 40:
print("Condição perigosa")
else:
print("Condição favorável")

• Exemplo de uso do or:
umidade_relativa = 80
temperatura = 45
if umidade_relativa <= 30 or temperatura >= 40:
print("Condição perigosa")
else:
print("Condição favorável")

• Exemplo de uso do not:
umidade_relativa = 80
if not umidade_relativa <= 30:
print("Umidade relativa alta")
else:
print("Umidade relativa baixa")

• Exemplo de uso do is:
umidade_relativa = 80
if (umidade_relativa <= 30) is False:
print("Umidade relativa alta")
else:
print("Umidade relativa baixa")

O trecho (umidade_relativa <= 30) é False, logo False is False?
print("Umidade relativa alta")
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7.13.11 Estrutura de repetição
Loop for
• Loop: É uma estrutura de repetição.
• Utilizamos loops para iterar sobre sequências ou sobre valores iteráveis.
• Loop for (para).
• for: É uma dessas estruturas.
• Exemplo1:
nome = "Meteorologia"
for letra in nome:
print(letra)

• Exemplo2:
for numero in range(1, 10): # O último número é exclusivo.
print(numero)

Loop while
• O bloco do while será repetido enquando a expressão_booleana for verdadeira. Expressão booleana é
toda expressão onde o resultado é True (verdadeiro) ou False (falso).
• Em um loop while é importante que cuidemos do critério de parada para não causar um loop infinito.
Exemplo1: Compara o valor 10 com o 5.
num = 10
print(num < 5) # False
Exemplo2: Imprime os valores de 1 a 9, lembrando que o último valor é exclusivo.
numero = 1
while numero < 10:
print(numero)
numero = numero + 1
Exemplo3: Enquanto o usuário não digitar sim, o loop será executado.
resposta = ''
while resposta != 'sim':
resposta = input("Já acabou Jéssica?")

break
• Utilização do break para sair de loops de maneira projetada.
• Exemplo1:
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for numero in range(1, 11):
if numero == 6:
break
else:
print(numero)
print('Sai do loop') # print está fora do bloco for.

• Exemplo2:
while True:
comando = input("Digite 'sair' para sair")
if comando == 'sair':
break

7.13.12 Coleções em Python
Listas
Listas em Python funcionam como vetores/matrizes (arrays) em outras linguagens, com a diferença de serem dinâmico
e também de poder colocar qualquer tipo de dado.
Em Python:
• As listas em Python são representadas por [].
• Dinâmico: Não possui tamanho fixo, ou seja, pode-se criar a lista e adicionar elementos a ela;
• Qualquer tipo de dado: Não possuem tipo de dado fixo, ou seja, pode-se colocar qualquer tipo de dado.
• Listas são mutaveis: elas podem mudar constantemente
Exemplos de listas:
lista1 = [1, 99, 4, 27, 15] # Lista de inteiros.
lista2 = ['M', 'e', 't', 'e', 'o', 'r', 'o', 'l', 'o', 'g', 'i', 'a'] # Lista de
˓→strings.
lista3 = [] # Lista vazia.
lista4 = list(range(11)) # Cria uma lista com 10 elementos (0 a 10) do tipo inteiro.
lista5 = list('Meteorologia') # Lista de strings.

Aplicações utilizando lista:
• Localizar um número dentro da lista:
Podemos facilmente checar se determinado valor estã contido na lista
lista = list(range(11))
num = 7
if num in lista:
print(f'Encontrei o numero {num}')
else:
print(f'Nao encontrei o numero {num}')

• Ordenar uma lista:
lista = [1, 99, 4, 27, 15]
lista.sort() # Ordena primeiro.
print(lista)
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• Contar o número de ocorrências de um valor em uma lista:
lista = [1, 99, 4, 27, 15]
print(lista.count(1)) # 2 ocorrências para o valor 1.
lista = [1, 99, 4, 1, 15]
print(lista.count(1)) # 2 ocorrências para o valor 1.

• Adicionar elementos em listas
– Para adicionar valores em listas, utilizamos a função append.
lista = [1, 99, 4, 27, 15]
print(lista)
lista.append(42)
print(lista)

• Com append, somente é possível adicionar 1 elemento por vez;
lista = [1, 99, 4, 27, 15]
print(lista)
lista.append([8, 3, 11]) # Coloca a lista dentro de uma lista.
print(lista)

• Para verificar se uma lista está dentro de uma lista:
lista = [1, 99, 4, 27, 15, [2, 7, 8]]
if [2, 7, 8] in lista:
print("Encontrei a lista")
else:
print("Não encontrei a lista")

• Adicionar elementos em uma lista utilizando o extent:
– O valor inserido ficará sempre no fim da lista.
lista = [1, 99, 4, 27, 15]
lista.extend([123, 44, 67])
print(lista)

• Inserir elementos em uma lista informando a posição com o uso do insert:
– Pode-se inserir um novo elemento na lista informando a posição do índice.
– Insere na posição 2 o valor -999.
– Isso não substitui o valor inicial. O mesmo será deslocado para a direita da lista.
– É possível misturar diferentes tipos, isto é, números e strings, por exemplo.
lista = [1, 99, 4, 27, 15] # Índice 0 1 2 3 4
lista.insert(2, -999) # No índice 2, insere o valor -999.
print(lista)
lista = [1, 99, 4, 27, 15] # Índice 0 1 2 3 4
lista.insert(3, 'Temperatura') # No índice 3, insere o valor 'Temperatura'.
print(lista)

• Juntar duas listas utilizando o extend:
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lista1 = [1, 99, 4, 27, 15]
lista2 = [2, 6, 7]
lista1.extend(lista2)
print(lista1)

• Inverter os valores de uma lista utilizando o reverse:
• Forma 1:
lista = [1, 99, 4, 27, 15]
lista.reverse()
print(lista)

• Forma 2:
lista = [1, 99, 4, 27, 15]
print(lista[::-1])

• Copiar uma lista utilizando o copy:
lista = [1, 99, 4, 27, 15]
lista1 = lista.copy()
print(lista1)

• Contar o número de elementos de uma lista utilizando o len:
lista = [1, 99, 4, 27, 15]
print(len(lista))

• Remover e retornar o último elemento de uma lista com a função pop:
lista = [1, 99, 4, 27, 15]
print(lista)
lista.pop()
print(lista)

• Remover o elemento da lista pelo seu índice:
– Observação1: Os elementos a direita deste índice serão deslocados para esquerda.
– Observação2: Se não houver elemento no índice informado será retornado o erro IndexError.
lista = [1, 99, 4, 27, 15] # Índice 0 1 2 3 4
print(lista)
lista.pop(2) # Remove o valor 4 da lista que encontra-se no índice 2.
print(lista)

• Remover (limpar) todos os elementos de uma lista utilizando o clear:
lista = [1, 99, 4, 27, 15]
print(lista)
lista.clear()
print(lista)

• Repetir elementos em uma lista:
lista = [1, 2, 3]
print(lista)
(continues on next page)
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(continued from previous page)

lista = lista * 3 # Repete a lista 3 vezes.
print(lista)

• Converter uma string para uma lista utilizando o split:
– Observação: Por padrão, o split separa os elementos da lista pelo espaço entre elas.
nome = 'Egua moleque'
print(nome)
nome = nome.split()
print(nome) # ['Egua', 'moleque']

Outro exemplo utilizando um separador, neste caso, a ,:
nome = 'Egua, moleque'
print(nome)
nome = nome.split(',') # O separador entre as palavras é a vírgula.
print(nome) # ['Egua', 'moleque']

• A partir da lista nome, coloca espaço entre cada elemento dela e depois tranforma em uma string utilizando o
join:
nome = ['Egua', 'moleque']
nome = ' '.join(nome)
print(nome) # Egua, moleque

• Adiciona $ entre cada elemento da lista e tranforma em uma string:
nome = ['Egua', 'moleque']
nome = '$'.join(nome) # Separa os elementos da lista por $.
print(nome) # Egua$moleque

• Pode-se colocar qualquer tipo de dado em uma lista, inclusive misturando estes dados:
lista = [1, 2.34, True, 'Tempo', 'd', [1, 2, 3], 4534567]
print(lista)
print(type(lista))

• Iterando sobre lista:
• Utilizando o for.
# Exemplo: Imprimindo os valores de uma lista.
lista = [1, 2, 3, 4]
for elemento in lista:
print(elemento)
# Exemplo2: Somando elementos de uma lista.
lista = [1, 2, 3, 4]
soma = 0
for elemento in lista:
print(elemento)
soma = soma + elemento
print(soma) # 10
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# Exemplo3: Somando strings.
lista = ['e', 'g', 'u', 'a']
soma = ''
for elemento in lista:
print(elemento)
soma = soma + elemento
print(soma)

• Utilizando o while.
carrinho = [] # Lista vazia que receberá os valores.
produto = '' # Uma variável do tipo string para armazenar os produtos.
while produto != 'sair':
print("Adicione um produto na lista ou digite 'sair' para sair: ")
produto = input()
if produto != 'sair':
carrinho.append(produto)
for produto in carrinho:
print(produto)

• Acessar os valores de uma lista de forma indexada:
#
0
1
2
3
cores = ['verde', 'amarelo', 'azul', 'branco']
print(cores[0])
print(cores[1])
print(cores[2])
print(cores[3])

#
#
#
#

verde
amarelo
azul
branco

• Fazer acesso aos elementos de uma lista de forma indexada inversa:
print(cores[-1])
print(cores[-2])
print(cores[-3])
print(cores[-4])
print(cores[-5])

#
#
#
#
#

branco
azul
amarelo
verde
IndexError: List index out of range

• Gerar índice em um for com o enumerate:
– O enumerate gera pares chave/valor. Coloca chave no índice e o valor na variavel cor.
• O resultado do enumerate será [(0, 'verde'), (1, 'amarelo'), (2, 'azul'), (3,
'branco')].
# Exemplo de uso.
cores = ['verde', 'amarelo', 'azul', 'branco']
for indice, cor in enumerate(cores):
print(indice, cor)

• Listar aceitam valores repetidos:
– Algumas coleções não aceitam repetição.
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lista = [] # Cria uma lista vazia.
lista.append(42)
lista.append(42)
lista.append(33)
lista.append(33)
lista.append(42)
print(lista)

• Encontrar o índice de um elemento na lista utilizando o ìndex:
# Caso o valor não esteja na lista será retornado erro (ValueError).
lista = [5, 6, 7, 8, 10]
print(lista.index(6)) # Em qual índice está o valor 6? 1

• Retornar o índice do primeiro elemento encontrado:
# O valor 5 tem duas repetições.
numeros = [5, 6, 7, 5, 8]
print(numeros.index(5)) # 0

• Fazer busca dentro de um range, ou seja, qual índice começar a busca:
#
0 1 2 3
numeros = [5, 6, 7, 5,
print(numeros.index(5,
˓→Resultado: 3.
print(numeros.index(5,
˓→Resultado: 3.
print(numeros.index(5,
˓→Resultado: 3.
print(numeros.index(5,
˓→erro porque não está

4 5
8, 9]
1)) # Busca o valor 5 na lista a partir do índice 1.
2))

# Busca o valor 5 na lista a partir do índice 2.

3))

# Busca o valor 5 na lista a partir do índice 3.

4)) # Busca o valor 5 na lista a partir do índice 4. Gera
na lista => ValueError: 5 is not in list

• Pode-se fazer busca dentro de um range (início/fim):
#
0 1 2 3 4 5 6
numeros = [5, 6, 7, 5, 8, 9, 10]
print(numeros.index(8, 3, 6)) # Busca o indice do valor 8 entre os indices 3 e 6.
˓→Resultado: 4.

• Algumas operações matemáticas:
# Soma*, valor máximo*, valor mínimo*, tamanho
# *Somente se os valores forem inteiros ou reais
lista = [1, 2, 3, 4, 5, 6]
print(sum(lista))
print(max(lista))
print(min(lista))
print(len(lista))

# Qualquer tipo de dado

• Transformar lista em tupla:
lista = [1, 2, 3, 4, 5, 6]
print(lista)
(continues on next page)
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print(type(lista))
# Os parênteses caracterizam a tupla.
tupla = tuple(lista)
print(tupla)
print(type(tupla))

• Copiando uma lista para outra (Shallow copy e Deep Copy)
– Forma 1: Deep Copy
lista = [1, 2, 3]
print(lista) # [1, 2, 3]
nova = lista.copy() # Criando uma nova lista.
print(nova) # [1, 2, 3]
nova.append(4) # Adiciona o valor 4 a lista nova.
print(lista) # [1, 2, 3]
print(nova) # [1, 2, 3, 4]

• Ao utilizar lista.copy() copia-se os dados da lista para uma nova lista, mas elas ficaram totalmente independentes, ou seja, modificando uma lista, não afeta a outra. Isso em Python é chamado de Deep Copy (cópia
profunda).
• Forma 2: Shallow Copy
lista = [1, 2, 3]
print(lista) # [1, 2, 3]
nova = lista # Cópia de lista para nova.
print(nova) # [1, 2, 3]
nova.append(4)
print(lista) # [1, 2, 3, 4]
print(nova) # [1, 2, 3, 4]

• Ao utilizar a cópia via atribuição, copia-se os dados da lista para a nova a lista, mas após realizar a modificação
em uma das listas, essa modificação se reflete em ambas as listas. Isso em Python é chamado de Shallow
Copy.
Tuplas
• Tuplas são bastante parecidas com listas.
• Utiliza-se tuplas sempre que não há necessidade de modificar os dados contidos em uma coleção.
• Qual a razão de utilizar tuplas?
– Tuplas são mais rápidas do que listas.
– Tuplas deixam o seu código mais seguro, isso porque trabalhar com elementos imutáveis deixa o seu
cõdigo mais seguro.
• Existem basicamente duas diferenças básicas:
– As tuplas são representadas por parênteses ().
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– As tuplas são imutáveis. Isso significa que ao se criar uma tupla ela não muda. Toda operação
em uma tupla gera uma nova tupla.
– A indexação em tuplas é a mesma feita em listas.
• Exemplos de tuplas:
tupla1 = (1, 2, 3)
print(type(tupla1))
# É o mesmo que:
tupla1 = 1, 2, 3

Observação: Tuplas com 1 elemento
tupla1 = (4) # Isso não é uma tupla.
print(tupla1)
print(type(tupla1))
tupla2 = (4,) # Isso é uma tupla
print(tupla2)
print(type(tupla2))
tupla3 = 4, # Isso é uma tupla
print(tupla3)
print(type(tupla3))

Conclusão: Conclui-se que tuplas são definidas pela vírgula e não pelo uso do parênteses.
• Podemos gerar uma tupla dinamicamente com range(início,fim,passo):
tupla = tuple(range(4))
print(tupla) # (0, 1, 2, 3)
print(type(tupla))

• Desempacotamento de tupla:
# Gera erro (ValueError) se colocar um número diferente de elementos para
˓→desempacotar.
tupla = ('Meteorologia', 'Previsão de tempo')
curso, funcao = tupla
print(curso)
print(funcao)
# Concatenação (juntar) de tuplas
tupla1 = (1, 2, 3)
print(tupla1) # (1, 2, 3)
tupla2 = (4, 5, 6)
print(tupla2) # (4, 5, 6)
print(tupla1 + tupla2)

# Tuplas são imutáveis.

print(tupla1)
print(tupla2)
tupla3 = tupla1 + tupla2

# Pode-se criar uma nova tupla.
(continues on next page)
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print(tupla3)
print(tupla2)
print(tupla1)

# (1, 2, 3, 4, 5, 6)

# Tuplas são imutáveis, mas pode-se sobrescrever seus valores.
tupla1 = tupla1 + tupla2 # (1, 2, 3, 4, 5, 6)
print(tupla1)

• Verificar se determinado elementos estã contido na tupla:
tupla = (1, 2, 3)
print(3 in tupla)

# True

• Iterando sobre uma tupla:
tupla = (1, 2, 3)
for n in tupla:
print(n)
# Obtendo o índice e valor da tupla.
for indice, valor in enumerate(tupla):
print(indice, valor)

• Contando elementos dentro de uma tupla:
tupla = ('a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'a', 'b')
print(tupla.count('a')) # 2

• Converte string para tupla:
curso = tuple('Meteorologia')
print(curso) # ('M', 'e', 't', 'e', 'o', 'r', 'o', 'l', 'o', 'g', 'i', 'a')

7.13.13 Dicionários
• Em algumas linguagens de progrmação, os dicionários Python são conhecidos por mapas.
• Dicionários são coleções do tipo chave/valor.
• Dicionários são representados por chaves {}.
• Sobre dicionários:
– Chaves e valor são separados por 'chave:valor';
– Tanto chave quanto valor podem ser de qualquer tipo de dado;
– Pode-se misturar tipos de dados.
• Exemplos:
# Exemplo:
variaveis = {'Temp': '30', 'UR': '80', 'Prec': '10'}
print(variaveis)
print(type(variaveis)) # <class 'dict'>
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• Acessando as informações utilizando a chave:
# Exemplo: Acessando as informações utilizando a chave.
# Forma 1:
variaveis = {'Temp': '30', 'UR': '80', 'Prec': '10'}
print(variaveis)
print(variaveis['Temp'])
print(variaveis['VV']) # KeyError: 'VV'
# Acesso via get:
# Forma 2: Acessando via get (Forma Remocomendada).
# Caso o get não encontre o objeto com a chave informada será retornado o valor None
˓→e será gerado erro KeyError.
print(variaveis.get('UR'))
print(variaveis.get('VV')) # None

• Pode-se definir um valor padrão para o caso de não encontrar o objeto com a chave informada:
# Exemplo: Pode-se definir um valor padrão para o caso de não encontrar o objeto com
˓→a chave informada.
variaveis = {'Temp': '30', 'UR': '80', 'Prec': '10'}
nome = variaveis.get('VV', 'Não encontrado') # Procurar pelo 'Prec', e caso não ache,
˓→ retorna 'Não encontrado'
print(f'Valor da variável {nome}')

• Pode-se utilizar qualquer tipo de dado (int, float, boolean), inclusive lista, tupla, dicionário com chaves de
dicionários.
• Tuplas são bastante interessante de serem utilizadas como chave de dicionários, pois as mesmas são imutáveis.
localidades =
(35.6895,
(40.7128,
(37.7749,
}

{
39.6917): 'Escritorio em Tókio',
74.0060): 'Escritorio em Nova York',
122.4195): 'Escritorio em São Paulo',

print(localidades)
print(type(localidades))

• Adicionar elementos em um dicionário:
# Exemplo: Adicionar elementos em um dicionário.
receita = {'jan': 100, 'fev': 120, 'mar': 300}
print(receita)
print(type(receita))
# Forma 1: Forma mais comum
receita['abr'] = 350
print(receita)
# Forma 2:
novo_dado = {'maio': 500}
receita.update(novo_dado)
print(receita)

• Atualizando dados em um dicionário:
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# Atualizando dados em um dicionário
# Forma 1:
receita = {'jan': 100, 'fev': 120, 'mar': 300}
receita['maio'] = 550
print(receita)
# Forma 2
receita.update({'maio': 600})
print(receita)

• Conclusão1: A forma de adicionar novos elementos ou atualizar dados em um dicionário é a mesma.
• Conclusão2: Em dicionário não pode ter chaves repetidas.
• Remover dados de um dicionário:
# Exemplo: Remover dados de um dicionário.
receita = {'jan': 100, 'fev': 120, 'mar': 300}
print(receita)
# Forma 1: Forma mais comum.
ret = receita.pop('mar')
print(ret)
print(receita)

• Observação 1: É preciso informar sempre a chave, e caso não se encontre o elemento, um KeyError é informado.
• Observação 2: Ao remover um objeto, o valor desse objeto é sempre retornado.
• Observação 3: O valor removido é retornado.
# Forma 2:
del receita['fev']
print(receita)
del receita['fev']
print(receita)

# Erro => KeyError: 'fev' porque não existe mais na chave

• Neste caso o valor removido não é retornado.
• Imagine que você tem comércio eletrônico, onde temos um carrinho de compra onde adicionamos produtos.
• Copiando um dicionário para outro:
# Exemplo: Copiando um dicionário para outro.
# Forma 1: Deep Copy.
d = dict(a=1, b=2, c=3) # Não usual
novo = d.copy()
print(novo)
novo['d'] = 4
print(d)
print(novo)
# Forma 2 - Shallow Copy
d = dict(a=1, b=2, c=3) # Não usual
novo = d
print(novo)
novo['d'] = 4
(continues on next page)
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print(d)
print(novo)

7.13.14 Tipo None
• O tipo de dado None em Python representa o tipo sem tipo, ou poderia ser conhecido também como tipo vazio,
porém falar que é um tipo sem tipo é mais apropriado.
• O tipo None é sempre especificado com a primeira letra maiúscula.
• Quando utilizar None?
– Utiliza-se None quando deseja-se criar uma variável e inicializá-la com um tipo sem tipo, antes de receber
um valor final.
• O tipo None em Python é sempre considerado False.
# Exemplo:
numeros = None
print(numeros)
print(type(numeros))
numeros = (1.44, 1.34, 5.67)
print(numeros)
print(type(numeros))

7.13.15 Conjuntos
• Conjuntos em qualquer linguagem de programação, faz referência à Teoria dos Conjuntos da Matemática.
• No Python, os conjuntos são chamados de Sets.
• Sets (Conjuntos) não possuem valores duplicados.
• Sets (Conjuntos) não possuem valores ordenados.
• Os elementos não são acessados via índice, ou seja, conjuntos não são indexados.
Conjuntos são bons para se utilizar quando há necessidade armazenar elementos, porém a sua ordenação não é importante.
Os conjuntos são referenciados em Python com chaves {}.
• Diferença entre Conjuntos (Sets) e Mapas (Dicionários) em Python:
– Um dicionário tem chave/valor.
– Um mapa tem apenas valor.
Definindo um conjunto:
# Forma 1:
s = set({1, 2, 3, 2, 2}) # Repare nos valores repetidos.
print(s) # {1, 2, 3}
print(type(s)) # <class 'set'>

Ao criar um conjunto, caso seja adicionado um valor já existente, o mesmo será ignorado sem gerar erro e não fará
parte do conjunto.
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# Forma 2: Mais comum.
s = {1, 2, 3, 2, 2} # Repare nos valores repetidos.
print(s) # {1, 2, 3}
print(type(s)) # <class 'set'>

• Usos interessantes com Sets:
• Adicionando elementos em um conjunto:
s = {1, 2, 3}
print(s)
s.add(4)
s.add(4) # Duplicidade não gera erro. Simplesmente, é ignorado e não é adicionado no
˓→conjunto.
print(s)

• Remover elementos de um conjunto:
s = {1, 2, 3}
print(s)
# Forma 1:
s.remove(3) # Não é indice (conjuntos não são indexados). Informa-se o valor a ser
˓→removido. Nenhum valor é retornado.
print(s)
# Remover um elemento que não está no set.
s.remove(33) # KeyError: 33
# Caso o valor não seja encontrado será gerado KeyError: 33.
# Forma 2:
s = {1, 2, 3}
print(s)
s.discard(2)
print(s)
s.discard(22)
# Se o valor não for encontrado nenhum erro é gerado.

• Métodos matemáticos de Conjuntos:
Imagine que há dois conjuntos: Um contendo estudantes de Python e um outro contendo estudantes do curso de Java.
• Precisa-se gerar um conjunto com nomes de estudantes únicos.
estudantes_python = {'Marcos', 'Patricia', 'Ellen', 'Pedro', 'Julia', 'Guilherme'}
estudantes_java = {'Fernando', 'Gustavo', 'Julia', 'Ana', 'Patricia'}
# Veja que alguns alunos que estudam Python também estudam Java.
# Forma 1: Utilizando union - Mais recomendado.
unicos = estudantes_python.union(estudantes_java)
print(unicos)

• Gerar um conjunto de estudantes que estão em ambos os cursos:
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estudantes_python = {'Marcos', 'Patricia', 'Ellen', 'Pedro', 'Julia', 'Guilherme'}
estudantes_java = {'Fernando', 'Gustavo', 'Julia', 'Ana', 'Patricia'}
ambos = estudantes_python.intersection(estudantes_java)
print(ambos)

• Gerar um conjunto de estudantes que não estão no outro curso:
estudantes_python = {'Marcos', 'Patricia', 'Ellen', 'Pedro', 'Julia', 'Guilherme'}
estudantes_java = {'Fernando', 'Gustavo', 'Julia', 'Ana', 'Patricia'}
so_python = estudantes_python.difference(estudantes_java)
print(so_python)
so_java = estudantes_java.difference(estudantes_python)
print(so_java)

7.13.16 Collections Counter
Recebe um iterável como parâmetro e cria um objeto do tipo Collections Counter que é parecido com um
dicionário, contendo como chave o elemento da lista passada como parâmetro e como valor a quantidade de ocorrência
desse elemento.
Mais informações sobre Collections podem ser obtidas em: https://docs.python.org/3.8/library/collections.html
• Exemplos de uso de Counter:
# Exemplo 1: Utilizando uma lista.
from collections import Counter
lista = [1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 10, 10, 11]
print(lista)
res = Counter(lista) # <class 'collections.Counter'>
print(type(res))
print(res) # Counter({1: 3, 2: 2, 3: 2, 10: 2, 11: 1})

Para cada elemento da lista, o Counter criou uma chave e colocou como valor a quantidade de ocorrências.
# Exemplo 2: Utilizando uma string.
from collections import Counter
print(Counter('Meteorologia')) # Counter({'o': 3, 'e': 2, 'M': 1, 't': 1, 'r': 1, 'l
˓→': 1, 'g': 1, 'i': 1, 'a': 1})

Tratando um texto com o Counter:
# Exemplo 3: Tratanto um texto.
from collections import Counter
texto = """A Meteorologia é fascinante fascinante demais"""
palavras = texto.split()
print(palavras)
res = Counter(palavras)
print(res)
# Econtrando as duas palavras com mais ocorrência.
print(res.most_common(2)) # [('fascinante', 2), ('A', 1)]
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7.13.17 Funções em Python
Definindo funções
• Funções são pequenos trechos de código que realizam tarefas específicas.
• Pode ou não receber entrada de dados e retornar uma saída de dados.
• Muito úteis para executar procedimentos similares por repetidas vezes.
• Ao se escrever uma função que realiza várias tarefas dentro dela, e bom fazer uma verificação para que a função
seja simplificada.
Em Python, a forma geral de definir uma função é:
def nome_da_função(parametros_de_entrada):
bloco_da_função

Onde: nome_da_função: Sempre com letras maiúsculas, e se for nome composto, separar por underline (Snake
Case). parametro_de_entrada: Opcionais, onde tendo mais de um, deve-se separar por virgula, podendo ser
opcionais ou não. bloco_da_função: Chamado de corpo da função ou implementação, é onde o processamento
da função acontece. Neste bloco, pode ter ou não retorno da função.
Para definir uma função, utiliza-se a palavra reservada def informando ao Python que está sendo definida uma função.
Utiliza-se o dois pontos : que é utilizado em Python para definir blocos.
Algumas observações sobre função:
• Dentro da função pode-se utilizar outras funções.
• A função abaixo executa apenas uma tarefa, ou seja, ela imprime oi.
• Esta função não recebe nenhum parâmetro de entrada.
• Esta função não retorna nada.
def hello(): # Não tem nenhum parâmetro de entrada.
print("Égua mano, té doido!") # Bloco da função.
# Chamada de execução.
hello() # Égua mano, té doido!

Nunca esqueca de utilizar o () ao executar uma função.
• Exemplo:
# Forma errado.
hello
# Forma correta.
hello() # () e junto ao nome da função.

Funções com retorno
numeros = [1, 2, 3]
ret_pop = numeros.pop() # O pop remove o último número da lista.
print(f'Retorno de pop: {ret_pop}') # Retorno de pop: 3
ret_pr = print(numeros) # [1, 2]
print(f'Retorno de print: {ret_pr}') # Retorno de print: None
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• Quando uma função não retorna nenhum valor, o resultado será None.
• Funções Python que retornam valores, devem retorná-los com a palavra reservada return.
• Não necessariamente cria-se uma variavel para receber o retorno de uma função. Pode-se passar a execução da
função para outras funções.
Exemplo:
def quadrado_7():
return 7*7
# Cria-se uma variável para receber o retorno da função.
ret = quadrado_7()
print(f'Retorno de {ret}')
print(f'Retorno de {quadrado_7()}') # É o mesmo que a linha de cima.

Algumas considerações sobre o return.
• O return finaliza a função, ou seja, ela sai da execução da função.
• Pode-se em uma função, diferentes returns.
• Pode-se em uma função retornanr qualquer tipo de dado, e até mesmo múltiplos valores.
# Exemplo 1: O `return` finaliza a função, ou seja, ela sai da execução da função.
def diz_oi():
return 'oi!'
print('Estou sendo executado após o retorno') # Esta linha nunca será executada.
print(diz_oi())
# Exemplo 2: Pode-se em uma função, diferentes `returns`.
def nova_funcao():
variavel = None
if variavel:
return 4
elif variavel is None:
return 3.2
return 'b'
print(nova_funcao())

# 3.2

# Exemplo 3: Pode-se em uma função retornanr qualquer tipo de dado, e até mesmo
˓→múltiplos valores.
def outra_funcao():
return 2, 3, 4, 5
print(outra_funcao()) # (2, 3, 4, 5)
print(type(outra_funcao())) # <class 'tuple'>

Funções com parâmetro
Funções com parâmetros (de entrada).
• Funções que recebem dados para serem processados dentro da mesma.
• Pensar em um programa qualquer, geralmente tem-se: entrada -> processamdo -> saída.
• Sobre fuções, sabe-se que:
7.13. Python
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– Não possuem entrada.
– Não possuem saída.
– Possuem entrada, mas não possuem saída.
– Não possuem entrada, mas possuem saída.
– Possuem entrada e saída.
• Qual a diferença entre parâmetros e argumentos?
– Parametros são variaveis declaradas na definição de uma função.
– Argumentos são dados passados durante a execução de uma função.
Exemplos:
# Caso o parâmetro (numero) não seja informado, será retornado erro (TypeError), ou
˓→seja, ele é obrigatório.
def quadrado(numero):
return return numero ** 2 # numero elevado ao quadrado.
print(quadrado(5)) # 25
print(quadrado(10)) # 100
# Outra forma de imprimir o valor da função:
ret = quadrado(2) # Armazena a função em uma variável.
print(ret)

Funções podem ter n parâmetros de entrada, ou seja, pode-se receber como entrada em uma função quantos parâmetros
forem necessários. Eles são separados por vírgula.
def soma(a, b):
return a + b
print(soma(2, 5))

# 7

# Outro exemplo:
def outra(num1, b, msg):
return (num1 + b) * msg
print(outra(3, 2, 'Meteorologia ')) # 3 + 2 = 5, e com isso, a palavra
˓→(Meteorologia) será repetida 5 vezes.

• A ordem dos parâmetros é importante.
def nome_completo(nome, sobrenome): # Evitar nomes do tipo string1, string2.
return f'Seu nome completo é {nome} {sobrenome}'
nome = 'Andirobaldo'
sobrenome = 'Curio'
print(nome_completo(nome, sobrenome))

# Seu nome completo é Andirobaldo Curio

7.13.18 Funções com Docstrings
São úteis quando se deseja fornecer informações detalhadas sobre a função e seus parâmetros.
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def tk2tc(tk):
"""
Função que ao fornecer a temperatura em Kelvin, retorna o valor em graus Celsius.
:param tk: Temperatura em Kelvin.
:return: Retorna o valor da temperatura em graus Celsius.
"""
return tk - 273.15
print(tk2tc(300))
help(tk2tc) # Mostra como a função deve ser utilizada. É o help da função criada.

7.13.19 Como entender o *args?
• O *args é um parâmetro como outro qualquer (parâmetro de entrada de uma função). Isso significa que pode
ser chamada de qualquer coisa, desde que começe com asterisco.
• Por convenção, a comunidade Python decidiu adotar dessa forma, portando utiliza-se *args para definí-lo.
• Mas o que é o *args?
– O parâmetro *args é utilizado em uma função, coloca os valores extras informados como entrada em
uma tupla. Lembrando que tuplas são imutáveis.
Exemplo:
def soma_numeros(*args): # Para declarar, utiliza-se *.
return sum(args) # Soma todos os elementos.
print(soma_numeros()) # 0
print(soma_numeros(1, 2, 3)) # 6
print(soma_numeros(1, 2, 3, 4)) # 10

Outro exemplo, desta vez utiliza-se uma lista:
def soma_numeros(*args):
return sum(args)
numeros = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]
# Gera erro:
print(soma_numeros(numeros))
˓→and 'list'

# Lista com os valores.

# TypeError: unsupported operand type(s) for +: 'int'

# Para corrigir este erro, utiliza-se o *:
print(soma_numeros(*numeros)) # 28
# Pode-se utilizar com tupla:
numeros = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) # Tupla com os valores.
print(soma_numeros(*numeros)) # 28
# Pode-se utilizar com Set (cojunto):
numeros = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} # Set (conjunto) de valores.
print(soma_numeros(*numeros)) # 28

Importante: Só não funciona com dicionário porque o mesmo utiliza chave:valor.
O asterisco serve para que informe ao Python que está sendo passado como argumento uma coleção de dados (lista,
tupla e set). Dessa forma, o Python saberá que precisa desempacotar estes dados.
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7.13.20 Como entender o **kwargs?
Este é só mais um parâmetro, mas diferente do args que coloca os valores extras em uma tupla, o **kwargs exige
que sejam utilizados parâmetros nomeados, e transforma esses parâmetros extras em um dicionario.
Ao utilizar funções nas funções pode-se ter nesta ordem:
• Parâmetros obrigatórios.
• *args.
• Parâmetros default (parâmetros não obrigatórios).
• **kwargs.
def minha_funcao(idade, nome, *args, solteiro=False, **kwargs):
print(f'{nome} tem {idade} anos')
print(args)
if solteiro:
print('Solteiro')
else:
print('Casado')
print(kwargs)
minha_funcao(8, 'Julia') # Apenas parâmetros obrigatórios = 8, 'Julia'.
minha_funcao(18, 'Felicity', 4, 5, 3, solteiro=True) # Parâmetros obrigatórios = 18,
˓→'Felicity'; *args = 4, 5, 3; alterando o valor de solteiro.
minha_funcao(34, 'Felipe', eu='Nao', voce='Vai') # Parâmetros obrigatórios = 34,
˓→'Felipe'; **kwargs = eu='Nao', voce='Vai'.
minha_funcao(19, 'Carla', 9, 4, 3, java=False, python=True) # Parâmetros
˓→obrigatórios = 19, 'Carla'; *args = 9, 4, 3; **kwargs = java=False, python=True.

Entendendo porque é interessante manter a ordem dos parâmetros na declaração.
Função com a ordem correta dos parâmetros:
def mostra_info(a, b, *args, instrutor='Geek', **kwargs):
return [a, b, args, instrutos, kwargs]
print(mostra_info(1, 2, 3, sobrenome='University', cargo='Instrutor'))

O que está sendo feito?
a = 1
b = 3
args = (3,)
instrutor = 'Geek'
kwargs = {'sobrenome': 'University', 'cargo', 'Instrutor'}

Descompactando com **kwargs:
def mostra_nome(**kwargs):
return f"{kwargs['nome']} {kwargs['sobrenome']}"
nomes = {'nome': 'Felicity', 'sobrenome': 'Jones'}
# Forma errada:
print(mostra_nome(nomes))
˓→but 1 was given

# TypeError: mostra_nome() takes 0 positional arguments

(continues on next page)
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# Forma correta: Utiliza-se o **.
print(mostra_nome(**nomes))

Uma observação sobre dicionários:
def soma_multiplos_numeros(a, b, c):
print(a + b + c)
dicionario = dict(a=1, b=2, c=3)
soma_multiplos_numeros(**dicionario)

# 6

O nome das chaves em um dicionário deve ser os mesmos dos parâmetros da função, se for diferente, será retornado
erro.
def soma_multiplos_numeros(a, b, c):
print(a + b + c)
dicionario = dict(d=1, e=2, f=3)
soma_multiplos_numeros(**dicionario)
˓→unexpected keyword argument 'd'

# TypeError: soma_multiplos_numeros() got an

O erro ocorreu porque houve mudança no nome dos parâmetros na variável dicionario, o correto é a, b, c e
não d, e, f.

7.13.21 List Comprehensions
Utilizando List Comprehension pode-se gerar novas listas com dados processados a partir de outro iterável.
• Sintaxe da List Comprehension
[dado for dado in iteravel ]

Exemplos:
# Exemplo de uso do List Comprehensions:
numeros = [1, 2, 3, 4, 5]
res = [numero * 10 for numero in numeros]
print(res) # [10, 20, 30, 40, 50]

Para enter melhor o que está acontecendo divide-se a a expressão em duas partes:
• A primeira parte: for numero in numeros.
• A segunda parte: numero * 10.
# Exemplo usando função:
numeros = [1, 2, 3, 4, 5]
def funcao(valor):
return valor * valor
res = [funcao(numero) for numero in numeros]
print(res) # [1, 4, 9, 16, 25]
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# Exemplo utilizando loop:
numeros_dobrados = [] # Lista vazia para armazenar os valores.
for numero in [1, 2, 3, 4, 5]:
numeros_dobrados.append(numero * 2)
˓→era vazia.
print(numeros_dobrados)

# Armazena o resultado na lista que antes

# [2, 4, 6, 8, 10]

# Utilizando List Comprehension - Muito melhor que usar loop:
print([numero * 2 for numero in [1, 2, 3, 4, 5]]) # [2, 4, 6, 8, 10]

É possível adicionar estruturas condicionais lógicas as List Comprehensions.
numeros = [1, 2, 3, 4, 5, 6]
# Qualquer número par, o módulo de 2 é zero, e o zero em Python é False. E o not
˓→False é igual a True.
pares = [numero for numero in numeros if not numero % 2]
# Qualquer número ímpar, o módulo de 2 é 1, e 1 em Python é True.
impares = [numero for numero in numeros if numero % 2]
print(pares) # [2, 4, 6]
print(impares) # [1, 3, 5]

Outro exemplo:
numeros = [1, 2, 3, 4, 5, 6]
res = [numero * 2 if numero % 2 == 0 else numero /2 for numero in numeros]
print(res) # [0.5, 4, 1.5, 8, 2.5, 12]

7.13.22 Funções lambdas
Conhecidas por expressões Lambdas, ou simplesmente Lambdas, são funções sem nome, ou seja, funções anônimas.
Em funções Python pode-se ter nenhuma ou várias entradas. Em Lambdas ocorre o mesmo.
• Representação genérica da função lambda:
– n = lambda:

x1, x2, ..., xn:

<expressao>

Exemplos:
amar = lambda: 'Como não amar Python?'
uma = lambda x: 3 * x + 1
duas = lambda x, y: (x * y) ** 0.5
tres = lambda x, y, z: 3 / (1 / x + 1 / y + 1 / z)
print(amar()) # Como não amar Python?
print(uma(6)) # 19
print(duas(5, 7)) # 5.916079783099616
print(tres(3, 6, 9)) # 4.909090909090908
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Outro exemplo:
# Função quadrática
# f(x) = a * x ** 2 + b * x + c
# Definindo uma função
def geradora_funcao_quadratica(a, b, c):
"""Retorna a função quadratica f(x) = a * x ** 2 + b * x + c"""
return lambda x: a * x ** 2 + b * x + c
# a = 3, b = 1, c = 1 e x = 2.
print(geradora_funcao_quadratica(3, 1, 1)(2))

7.13.23 Fuções integradas
Map
Com o map é possível realizar o mapeamento de valores para função.
Map (mapeia uma função para um iterável) é uma função que recebe dois parâmetros: o primeiro é a função, o
segundo, um iterável, o resultado do map é do tipo map object.
Os resultados do map são colocados em um map object que pode ser convertido para uma lista, tupla, dicionário,
depende do interesse do usuário.
Exemplo:
# Forma 1: Usando map.
import math
def area(r):
return math.pi * (r ** 2)

# Calcula o raio.

raios = [2, 5, 7.1, 0.3, 10, 44]
areas = map(area, raios) # Pega os valores de cada raio, exemplo, raio = 2 e aplica
˓→na função area e retorna o resultado.
print(areas) # map
print(type(areas))
print(list(areas))
˓→2827433388230814,

object
# class 'map'
# [12.566370614359172, 78.53981633974483, 158.36768566746147, 0.
314.1592653589793, 6082.12337734984]

Outro exemplo:
# Forma 2: Usando map com lambda.
import math
raios = [2, 5, 7.1, 0.3, 10, 44]
print(list(map(lambda r: math.pi * (r ** 2), raios))) # [12.566370614359172, 78.
˓→53981633974483, 158.36768566746147, 0.2827433388230814, 314.1592653589793, 6082.
˓→12337734984]

Observação: Após o uso da função map(), depois da primeira utilização do resultado ele zera. Isso é interessante
porque limpa a memória da máquina.
Outro exemplo:
7.13. Python
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# Uma lista contendo tuplas.
cidades = [('Berlim', 29), ('Cairo', 36), ('Buenos Aires', 19), ('Los Angeles', 26), (
˓→'Tokio', 27), ('Nova York', 28), ('Londres', 22)]
print(cidades)
# Converter de Celsius para Farenheit:
# f = 9/5 * c + 32
# Usando a função Lambda:
c_para_f = lambda dado: (dado[0], (9/5) * dado[1] + 32)
print(list(map(c_para_f,cidades))) # A função map (c_para_f) recebe apena um
˓→parâmetro, por outro lado, o lambda recebe varios.

Filter
Serve para filtrar dados de uma determinada coleção.
Assim como a função map(), a filter() recebe dois parâmetros, sendo uma função e um iterável.
Qual a diferença entre map() e filter()?
• map(): Recebe dois parâmetros, uma função e um iterável e retorna um objeto mapeando a função para cada
elemento do iterável.
– O map() retorna outros valores que não sejam booleano. A função será aplicada nos dados e retorna um
valor.
• O filter() recebe dois parâmetros, uma função e um iterável e retorna um objeto filtrando apenas os elementos de acordo com a função.
– O filter() retorna valore booleanos (True ou False), faz com que o dado seja ou não selecionado.
import statistics

# Biblioteca para trabalhar com dados estatísticos.

# Dados coletados de algum sensor.
dados = [1.3, 2.7, 0.8, 4.1, 4.3, -0.1]
# Calculando a média dos dados utilizando a função mean().
media = statistics.mean(dados)
print(f'Media: {media}')

# Media: 2.183333333333333

res = filter(lambda valor: valor > media, dados) # valor > media => Gera True ou
˓→False, caso True compara com os valores da variável 'dados' e depois manda o
˓→resultado numérico para função lambda.
print(type(res))

# <class 'filter'>

print(list(res))

# [2.7, 4.1, 4.3]

print(list(res))

# [] -> Lista Vazia

Observação: Assim como na função map(), após serem utilizados os dados de filter(), eles são excluídos da
memória.
Se colocar mais um print, a lista estará vazia, o valor fica na memória para ser utilizado apenas uma vez.
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# Filtrar dados ausentes.
paises = ['', 'Argentina', '', 'Brasil', 'Chile', '', 'Colombia', '', 'Equador', '', '
˓→', 'Venezuela']
print(paises) # ['', 'Argentina', '', 'Brasil', 'Chile', '', 'Colombia', '', 'Equador
˓→', '', '', 'Venezuela']
res = filter(None, paises)
print(list(res)) # ['Argentina', 'Brasil', 'Chile', 'Colombia', 'Equador', 'Venezuela
˓→']

Outra forma de realizar a tarefa acima:
# Filtrar dados ausentes.
paises = ['', 'Argentina', '', 'Brasil', 'Chile', '', 'Colombia', '', 'Equador', '', '
˓→', 'Venezuela']
# Forma 1
res = filter(lambda pais: len(pais) > 0, paises)
˓→caracteres, no caso das
'', é igual a zero.
print(list(res))
# Forma 2
res = filter(None, paises)
print(list(res))

# A função len() conta os

# Este método é melhor.

# Forma 3
res = filter(lambda pais: pais != '', paises)
print(list(res))

Como combinar filter() e map()?
# Deve-se criar uma lista contendo 'Sua instrutora é' + nome, desde que o nome tenha
˓→menos de cinco caracteres.
nomes = ['Vanessa', 'Ana', 'Maria']
lista = list(map(lambda nome: f'Sua instrutora é {nome}', filter(lambda nome:
˓→len(nome) < 5, nomes)))
print(lista)

# ['Sua instrutora é Ana']

All
O all() é uma função booleana que retorna True se todos os elementos do iterável são verdadeiros ou ainda se o
iterável está vazio.
• Um iterável vazio convertido em boolean é False, mas o all() entende como True.
Exemplos:
print(all([0, 1, 2, 3, 4]))
˓→valor 0 é False.
print(all([1, 2, 3, 4]))

# Todos os números são verdadeitos? False, por que o

# Todos os números são verdadeitos? True
(continues on next page)
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(continued from previous page)

print(all([]))

# Todos os números são verdadeitos? True.

print(all((0, 1, 2, 3, 4)))

# Todos os números são verdadeitos? False

print(all({0, 1, 2, 3, 4}))

# Todos os números são verdadeitos? False

print(all('Meteorologia'))

# Todos os números são verdadeitos? True

Outro exemplo:
# Verifica se a primeira letra começa com 'C'.
# Neste exemplo utiliza também List Comprehensions ([]).
nomes = ['Carlos', 'Camila', 'Carla', 'Cassiano', 'Cristina']
print(all([nome[0] == 'C' for nome in nomes]))

Any
O any() retorna True se qualquer elemento do iterável for verdadeiro. Se o iterável estiver vazio, retorna False.
Exemplos:
print(any([0, 1, 2, 3, 4]))

# True

print(any([0, False, {}, (), []]))

# False

nomes = ['Carlos', 'Camila', 'Carla', 'Cassiano', 'Cristina', 'Vanessa']
print(any([nome[0] == 'C' for nome in nomes]))

# False

print(any([num for num in [4, 2, 10, 8, 9] if num % 2 ==0]))

# True

Sorted
Utiliza-se sorted() com qualquer iterável. Como o próprio nome diz, sorted() serve para ordenar.
O sorted() SEMPRE retorna uma lista com os elementos do iterável ordenados.
Observação: O sort() só funciona com lista, não confundir com o sorted().
Qual a diferença entre sort() e sorted()?
• O sort() modifica a própria lista enquanto que o sorted() não modifica a lista, ele retorna uma nova lista
com os novos elementos, a lista original se mantém intacta.
Exemplos:
# Ordenar do menor para o maior.
numeros = [6, 1, 8, 2] # Pode ser uma tupla numeros = (6, 1, 8, 2)
print(numeros) #
print(sorted(numeros)) # [1, 2, 6, 8]

Outro exemplo: Adicionando parâmetros ao sorted.
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# Ordena do maior para o menor.
numeros = [6, 1, 8, 2]
print(sorted(numeros, reverse=True))

# [8, 6, 2, 1]

Min e max
O max() retorna o maior valor em um iterável ou o maior de dois ou mais elementos. O min() faz o contrário de
max().
Exemplos:
# Valor máximo de uma lista.
lista = [1, 8, 4, 99, 34, 129]
print(max(lista)) # 129

# Pode usar tupla(), set{}.

Outro exemplo:
dicionario = {'a': 1, 'b': 8, 'c': 4, 'd': 99, 'e': 34, 'f': 129}
print(max(dicionario)) # f, ele imprime a chave "f" porque ele ordena pela ordem das
˓→letras.
dicionario = {'a': 1, 'b': 8, 'c': 4, 'd': 99, 'e': 34, 'f': 129}
print(max(dicionario.values())) # Impre pela ordem dos valores que resulta em 129.

Imprime o menor valor entre dois números.
print(min(3, 34))

# 3

Imprime pela ordem do nome:
nomes = ['Arya', 'Samson', 'Dora', 'Tim', 'Ollivander']
print(max(nomes))
print(min(nomes))

# Tim
# Arya

# Obtém o nome com a maior quantidade de caracteres.
print(max(nomes, key=lambda nome: len(nome))) # Ollivander
print(min(nomes, key=lambda nome: len(nome))) # Tim

len
o len() Retorna o tamanho, ou seja, o número de itens de um iterável.
Exemplos:
print(len('Meteorologia'))

# 12 caracteres

print(len([1, 2, 3, 4, 5]))
print(len((1, 2, 3, 4, 5,)))
print(len({1, 2, 3, 4, 5}))

# Lista: 5 elementos.
# Tupla: 5 elementos.
# Set: 5 elementos.

print(len({'a': 1, 'b': 2, 'c': 3, 'd': 4, 'e': 5}))
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abs
O abs() retorna o valor positivo de um número inteiro ou real.
Exemplos:
print(abs(-5)) # 5
print(abs(3.14)) # 3.14
print(abs(-3.14)) # 3.14

sum
O sum() recebe como parâmetro um iterável, podendo receber um valor inicial, e retornar a soma dos elementos,
incluindo o valor inicial.
O valor inicial default é igual a zero.
Exemplos:
print(sum([1, 2, 3, 4, 5]))

# 15

print(sum([1, 2, 3, 4, 5],5))
print(sum([3.145, 5.678]))

# 20

# 8.823

print(sum((1, 2, 3, 4, 5)))

# Tupla: 15

print(sum({1, 2, 3, 4, 5}))

# Set: 15

print(sum({'a': 1, 'b': 2, 'c': 3, 'd': 4, 'e': 5}.values()))

# Dicionário: 15

round
O round() retorna um número arredondado para n dígito de precisão após a casa decimal. Se a precisão nõa for
informada, retorna o inteiro mais próximo da entrada.
Exemplos:
print(round(10.2))

# 10

print(round(10.5))

# 10

print(round(10.6))

# 11

print(round(1.2121212121, 2))
print(round(1.21999999, 2))
print(round(1.21999999))

# Uso com duas casa decimais: 1.21

# # Uso com duas casa decimais: 1.22

# 1

zip
O zip() cria um iterável (Zip Object) que agrega elementos de cada um dos iteráveis passados como entrada em
pares.
Exemplos:
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lista1 = [1, 2, 3]
lista2 = [4, 5, 6]
zip1 = zip(lista1, lista2)
print(zip1) # <zip object at 0x007E6B28>
print(type(zip1)) # <class 'zip'>
print(list(zip1)) # [(1, 4), (2, 5), (3, 6)]

Outro exemplo:
O zip() utiliza como parâmetro o menor tamanho em iterável. Isso significa que se estiver trabalhando com iteráveis
de tamanhos diferentes, irá parar quando os elementos do menor iterável acabar.
lista1 = [1, 2, 3]
lista2 = [4, 5, 6]
lista3 = [7, 8, 9, 10, 11]
zip1 = zip(lista1, lista2, lista3)
print(list(zip1))

# [(1, 4, 7), (2, 5, 8), (3, 6, 9)]

Pode-se utilizar diferentes iteráveis com o zip().
tupla = (1, 2, 3, 4, 5)
lista = [6, 7, 8, 9, 10]
dicionario = {'a': 11, 'b': 12, 'c': 13, 'd': 14, 'e': 15}
zt = zip(tupla, lista, dicionario.values())
print(list(zt))

Lista de tuplas:
dados = [(0, 1), (1, 2), (2, 3), (3, 4), (4, 5)]
# Faz o desempacotamento utilizando o *.
print(list(zip(*dados))) # [(0, 1, 2, 3, 4), (1, 2, 3, 4, 5)]

Exemplos mais complexos:
prova1 = [80, 91, 78]
prova2 = [98, 89, 53]
alunos = ['maria', 'pedro', 'carla']
final = {dado[0]: max(dado[1], dado[2]) for dado in zip(alunos, prova1, prova2)}
print(final)

# {'maria': 98, 'pedro': 91, 'carla': 78}

Podemos utilizar o map:
prova1 = [80, 91, 78]
prova2 = [98, 89, 53]
alunos = ['maria', 'pedro', 'carla']
final = zip(alunos, map(lambda nota: max(nota), zip(prova1, prova2)))
print(dict(final))
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7.13.24 Mensagens e tratamento de erro em Python
Raise
O raise não é uma função. É uma palavra reservada assim como o def ou qualquer outra em Python.
Para simplificar, pense no raise como sendo útil para que possamos criar nossas próprias exceções e mensagens de
erro.
O raise assim como o return, finaliza a função, ou seja, nada após o raise será executado.
A forma geral de utilização é:
raise TipoDoErro('Mensagem de erro')
# Onde TipoDoErro é o tipo de erro que se deseja criar.

Exemplo:
def colore(texto, cor):
if type(texto) is not str:
raise TypeError('texto precisa ser uma string')
if type(cor) is not str:
raise TypeError('cor precisa ser uma string')
print(f'O texo {texto} será impresso na cor {cor}')
colore('Meteorologia', 'verde')
colore('Meteorologia', 3)

# O texo Meteorologia será impresso na cor verde

# TypeError: cor precisa ser uma string

A partir do exemplo acima, ficou mais fácil identificar qual dos parâmetros está com problemas por conta do raise.
Outro exemplo:
def colore(texto, cor):
cores = ('verde', 'amarelo', 'azul', 'branco') # Tupla de cores.
if type(texto) is not str:
raise TypeError('texto precisa ser uma string')
if type(cor) is not str:
raise TypeError('cor precisa ser uma string')
if cor not in cores:
raise ValueError(f'A cor precisa ser uma entre {cores}')
print(f'O texo {texto} será impresso na cor {cor}')
colore('Geek', 'azul')
colore('Geek', 'preto')
˓→', 'azul', 'branco')

# Tudo ok!
# ValueError: A cor precisa ser uma entre ('verde', 'amarelo

Bloco try/except
Utiliza-se o bloco try/except para tratar erros que podem ocorrer no código. Previnindo assim que o programa
para de funcionar e o usuário receba mensagens de erro inesperadas.
A forma geral é:
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try:
// execução problemática -> tente fazer isso, caso não consiga.
except
// o que deve ser feito em caso de problema -> faça isso.

Exemplo:
# Exemplo 1 - Tratando um erro genérico.
# O erro era:
temp()

# NameError: name 'temp' is not defined

# Solução para o erro acima:
try:
temp()
except:
print('Deu algum problema...')

O que está sendo feito? Tente executar a função temp(), caso você encontre erros, imprima a mensagem de erro.
Outro exemplo:
# Exemplo 2 - Tratando um erro genérico.
try:
len(5)
except:
print('Deu algum problema...')

Tratar erro de forma genérica não é a melhor forma de tratamento de erro. O ideal é sempre tratar de forma específica.
# Exemplo 3 - Tratando um erro específico.
# O erro é por causa de tentar uma função inexistente, isto é, temp(). O erro gerado
˓→é do tipo NameError.
try:
temp()
except NameError:
print('Você está usando uma função inexistente')
# Exemplo 4 - Tratando um erro específico.
try:
len(5) # TypeError: object of type 'int' has no len()
except TypeError:
print('c usando uma função inexistente')
# Exemplo 5 - Tratando um erro específico com detalhes do erro.
try:
len(5) # TypeError: object of type 'int' has no len()
except TypeError as err:
print(f'A aplicação gerou o seguinte erro {err}') # A aplicação gerou o seguinte
˓→erro object of type 'int' has no len()

É possível efetuar diversos tratamentos de erro de uma vez.
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try:
temp()
except NameError as erra:
print(f'Deu NameError: {erra}')
˓→serão executados.
except TypeError as errb:
print(f'Deu TypeError: {errb}')
except:
print('Deu um erro diferente')

# Este foi o bloco executado. Os demais não

Bloco try/except/else/finally
Este bloco deve ser utilizado em toda entrada do usuário.
O else será executado somente se não ocorrer o erro.
O uso de else e finally não é comum.
O bloco finally é sempre executado. Independente se houve exceção ou não. O finally, geralmente, é utilizado
para fechar ou desalocar recursos.
Exemplo:
try:
num = int(input('Informe um número')) # num = 7
except ValueError:
print('Valor incorreto')
else:
# O else somente será executado se o erro não existir.
print(f'Você digitou {num}') # Você digitou 7

Exemplo mais complexo. Você responsável pela entrada das suas funções, então, trate-as!
def dividir(a, b):
try:
return int(a) / int(b)
except ValueError:
return 'Valor incorreto'
except ZeroDivisionError:
return 'Não é possível realizar divisão por zero'
num1 = input('Informe o primeito número: ')
num2 = input('Informe o segundo número: ')
print(dividir(num1, num2))

7.14 Processamento de arquivo texto
Os comandos são aplicados em arquivos no formato texto. As dicas foram obtidas da internet e de anotações pessoais.
O símbolo > direciona a saída do comando para um arquivo texto. Os símbolos ^ e $ significam início e fim de uma
linha, respectivamente.
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7.14.1 Dicas utilizando o sed
• Deleta as linhas em branco de um arquivo:
sed '/^$/d' seu.arquivo.texto > out.txt
• Deleta a partir da linha 3 de duas em duas linhas:
sed '3~2d' seu.arquivo.texto > out.txt
• Imprime as linhas pares:
sed '1~2d' seu.arquivo.texto > out.txt
• Imprime as linhas ímpares:
sed '2~2d' seu.arquivo.texto > out.txt
• Imprime uma linha específica. Exemplo: Imprime somente a linha 27:
sed '27!d' seu.arquivo.texto > out.txt
• Imprime um intervalo de linhas. Exemplo: Imprime da linha 10 até 15:
sed '10,15!d' seu.arquivo.texto > out.txt
• Realiza substituição de texto no arquivo (opção “g” substitui em todo o arquivo):
sed 's/zonal wind/vento zonal/g' seu.arquivo.texto > out.txt
• Realiza substituição no próprio arquivo (opção “-i”):
sed -i 's/\./,/g' seu.arquivo.texto
• Substitui TAB por nada no início da linha:
sed 's/^[ \t]*//' seu.arquivo.texto > out.txt
• Substitui a palavra “texto” por nada:
sed 's/texto//g' seu.arquivo.texto > out.txt
• Substitui ponto (.) por vírgula (,):
sed 's/\./,/g' seu.arquivo.texto > out.txt
• Transforma coluna em linha:
sed 's/ /\n/g' seu.arquivo.texto > out.txt

7.14.2 Dicas utilizando o AWK
• Imprime as linhas pares de um arquivo:
cat -n seu.arquivo.texto | awk '$1 % $2 != {print}' > out.txt
• Imprime as linhas ímpares de um arquivo:
cat -n seu.arquivo.texto | awk '$1 % $2 == {print}' > out.txt
• Transforma coluna em linha:
cat seu.arquivo.texto | awk '{gsub(/ /,"\n");print}' > out.txt
• Deleta a coluna 1 ($1) de um arquivo texto:
cat seu.arquivo.texto | awk '{$1=""; print}' > out.txt

7.14. Processamento de arquivo texto
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7.14.3 Dicas usando o xargs
• Transforma linha em coluna:
cat seu.arquivo.texto | xargs

7.14.4 Dicas usando o find
• Excluir arquivos vazios no diretório corrente (.):
find . -type f -empty | xargs rm
• Excluir diretório vazios no diretório corrente (.):
find . -type d -empty | xargs rm -rf

7.15 Shell
7.15.1 Links interessantes
• Sams Teach Yourself Shell Programming in 24 Hours
• Advanced Bash-Scripting Guide. Autor: Mendel Cooper.
• Linux Shell Scripting Tutorial v1.05r3 A Beginner’s handbook. Autor: Vivek G. Gite.
• Manipulating Strings
• String Operations in Shell
• Softpanorama
• Advanced Bash-Scripting Guide

7.15.2 Exemplos de scripts em Shell
1 Uso do loop while read
• O arquivo abaixo (01lat_lon.txt) possui 3 colunas (longitude, latitude e um código do local) e 15 linhas. O
objetivo consiste em realizar um loop em cada linha do arquivo texto para demonstrar o uso do while read.
• Clique aqui para realizar o download do script 01loop.sh.
• Clique aqui para realizar o download do arquivo texto 01lat_lon.txt.
• Tornando o script executável: chmod +x 01loop.sh.
• Executando o script: ./01loop.sh.
-72
-71
-70
-69
-68
-67
-66
-65
-64

-33
-33
-33
-33
-33
-33
-33
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-33

1
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5
6
7
8
9
(continues on next page)
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-33
-33
-33
-33

10
11
12
13
14
15

• O script 01loop.sh é demonstrado abaixo:
#/bin/bash
while read linha ; do
lon=$(echo ${linha} | awk {'print $1'})
lat=$(echo ${linha} | awk {'print $2'})
id=$(echo ${linha} | awk {'print $3'} | awk '{printf("%.3d",$1)}')
echo ${lat} ${lon} ${id}
# Suas instruções...
done < 01lat_lon.txt

2 Baixar dados de umidade do solo do produto GRACE da NASA utilizando o wget.
• O GRACE é um produto de estimativa de umidade do solo baseado em observações de armazenamento de água
terrestre derivadas do satélite Gravity Recovery and Climate Experiment Follow On (GRACE-FO) e integradas
a outras observações, usando um modelo numérico sofisticado de processos de água e energia da superfície
terrestre.
• Descreve as condições atuais de umidade ou seca expressa como um percentil - probabilidade de ocorrência de
seca ou não para um determinado local e época do ano.
• São disponibilizadas 3 variáveis: Groundwater Percentile (gws), Root Zone Soil Moisture Percentile (rtzsm) e
Surface Soil Moisture Percentile (sfsm). Disponibilidade: a cada 7 dias (3 de fevereiro de 2003 - atual).
• Atualização: mais ou menos 3 dias.
• Resolução: global: 25 km x 25 km e EUA: 12,5 km x 12,5 km.
• Link: https://nasagrace.unl.edu/globaldata.
• Requisitos para executar o script:
– CDO e gdal.
• Clique aqui para realizar o download do script 02get_data_NASA_GRACE.sh. NÃO DEIXE DE LER AS
INSTRUÇÕES PARA EXECUTAR ADEQUADAMENTE O SCRIPT.
3 Script 03limpa_cmip5.sh feito em Shell conserta a data do modelo HADGEM2-ES. Essse modelo possui dados
diários totalizando apenas 360 dias por ano. O objetivo foi corrigir essas datas acrescentando o dia 31 aos meses que
possuem apenas essa quantidade de datas, em outras palavras, criou-se apenas o dia 31 com valores UNDEF. Para ano
bissexto (366 dias), esse modelo mostra o dia 01 de março duplicado, e para anos normais (365 dias), os dias 01 e 02
são duplicados, e os mesmos são removidos.
• NÃO DEIXE DE LER O SCRIPT PARA MAIS INFORMAÇÕES.
• O script é demonstrado abaixo e o seu download pode ser feito clicando aqui.
• Requisitos: ncdump e CDO instalados. O ncdump já vem instalado nativamente quando se tem a biblioteca
NetCDF.
• Baixe o arquivo 03limpa_cmip5.sh.
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• Sinta-se livre para realizar modificações e ao realizá-las, compartilhe conosco.
#!/bin/bash
#########################################
# Obtenção do tempo de máquina utilizado.
# NÃO DELETAR ESSA LINHA!
datainicial=`date +%s`
#########################################
######################################################################################
˓→##############
# Esse script conserta as datas das simulações diárias de precipitação do modelo
˓→HADGEM2-ES do CMIP5.
# Esse modelo possui apenas 360 dias de dados para os cenários historical, rcp26 e
˓→rcp85,
# ou seja, os dias 31 não existem no arquivo. Este escript complementa esses dias
˓→faltantes,
# isto é, o dia 31 de cada mês para cada ano abordado.
# Outro detalhe sobre este modelo está no fato de que para anos bissextos, o dia 01
˓→de março
# é duplicado, e para anos normais, os dias 01 e 02 são duplicados. Essas datas
˓→duplicadas são
# removidas.
# Nome dos arquivos:
# 1) prec.HADGEM2-ES.historical.nc,
# 2) prec.HADGEM2-ES.rcp26.nc e
# 3) prec.HADGEM2-ES.rcp85.nc.
# Nome da variável do arquivo: pr. Unidade: mm/dia. Cobertural espacial: Globo.
# Instrução de uso: chmod +x limpa.sh e para executar: ./limpa.sh
# Crie um diretório e coloque os seus arquivos e este script no mesmo local.
# O arquivo final será gerado no diretório `processado` com o nome: prec.HADGEM2-ES.
˓→historical.corrigido.nc, HADGEM2-ES.rcp26.corrigido.nc e HADGEM2-ES.rcp85.corrigido.
˓→nc
# Os demais processamento auxiliares serão gerados em `tmp`.
# Autor: Guilherme Martins -> E-mail: jgmsantos@gmail.com -> Site: guilherme.
˓→readthedocs.io
# Data: 23/06/2020 - 22h15 BRT.
# Tempo total de execução: Aproximadamente 00:05:00 para cada cenário.
######################################################################################
˓→##############
modelo="HADGEM2-ES" # Nome do modelo
nome_variavel="pr" # Nome da variável do arquivo.
DIR_OUTPUT="./processado"
DIR_TMP="./tmp"
# Os diretórios abaixo serão criados, caso eles não existam.
if [ ! -e ${DIR_OUTPUT} -a ! -e ${DIR_TMP} ]
then
mkdir -p ${DIR_INPUT} ${DIR_TMP}
fi
for cenario in "historical" "rcp26" "rcp85" # Cenários a serem processados.
do
cdo -s griddes prec.${modelo}.${cenario}.nc > ${DIR_TMP}/grid.txt
(continues on next page)
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(continued from previous page)

if [ ${cenario} = "historical" ]
then
anoi="1975" # Ano inicial.
anof="1978" # Ano final.
timestep1="61" # Ano bissexto.
timestep2="60,61" # Ano normal.
fi
if [ ${cenario} = "rcp26" -o ${cenario} = "rcp85" ]
then
anoi="2071" # Ano inicial.
anof="2074" # Ano final.
timestep1="60" # Ano bissexto.
timestep2="59,60" # Ano normal.
fi
# Cria um campo constante que será utilizado como o dia 31 de cada mês.
cdo -s -r -f nc -chname,const,${nome_variavel} -setmissval,-999 -const,-999,${DIR_
˓→TMP}/grid.txt ${DIR_TMP}/campo_constante.nc
# Separa o arquivo por anos.
cdo -s splityear prec.${modelo}.${cenario}.nc ${DIR_TMP}/ano.
for ano in $(seq ${anoi} ${anof})
do
echo ${cenario} ${ano}
for mes in 01 03 05 07 08 10 12 # Apenas os meses que possuem 31 dias.
do
# Separa o arquivo por meses.
cdo -s -splitmon ${DIR_TMP}/ano.${ano}.nc ${DIR_TMP}/tmp02.${ano}.mes.
# Obtém a data final de cada arquivo que contém o mês de 31 dias.
data_inicial=$(cdo -s infon ${DIR_TMP}/tmp02.${ano}.mes.${mes}.nc | tail ˓→1 | sed 's/-//g' | awk '{print $3}')
# Obtém a data final de cada mês de 31 dias. É feita é uma soma de um dia
˓→para obter a data real
# Exemplo: O mês de janeiro será mostrado como dia 30, e a linha abaixo
˓→soma mais um dia, para ficar
# com o dia correto, isto é, dia 31.
data_final=$(date '+%Y%m%d' -d "${data_inicial} +1 days")
# Essa sepação foi feita para consertar a data utilizando o CDO
˓→(settaxis).
ano=${data_final:0:4}
mes=${data_final:4:2}
dia=${data_final:6:2}
# Hora final, essa hora será utilizada no CDO (settaxis).
hora_inicial=$(cdo -s infon ${DIR_TMP}/tmp02.${ano}.mes.${mes}.nc | tail ˓→1 | awk '{print $4}')
# Obtém o valor UNDEF para manter o mesmo padrão de valores do arquivo
˓→original.
fillvalue=$(ncdump -h ${DIR_TMP}/tmp02.${ano}.mes.${mes}.nc | grep ${nome_
˓→variavel}:_FillValue | awk '{print $3}' | sed 's/f//')
echo $data_inicial $data_final $hora_inicial
# Obtido o campo constante, conserta-se sua data, apenas isso.
(continues on next page)
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cdo -s -setmissval,$fillvalue -settaxis,${ano}-${mes}-${dia},${hora_
˓→inicial},1day ${DIR_TMP}/campo_constante.nc ${DIR_TMP}/tmp03.${ano}.mes.${mes}.nc
# O mergetime tem como objetivo unir os meses com 30 dias com o campo
constante (dia 31), gerando assim, um arquivo
# com 31 dias.
cdo -s -O mergetime ${DIR_TMP}/tmp02.${ano}.mes.${mes}.nc ${DIR_TMP}/
˓→tmp03.${ano}.mes.${mes}.nc ${DIR_TMP}/tmp04.${ano}.mes.${mes}.nc

˓→

done
# Dessa vez, os meses para um ano em particular são unidos de forma a terem
365 ou 366 dias.
cdo -s -O mergetime ${DIR_TMP}/tmp04.${ano}.mes.01.nc ${DIR_TMP}/tmp02.${ano}.
˓→mes.02.nc \
${DIR_TMP}/tmp04.${ano}.mes.03.nc ${DIR_TMP}/tmp02.${ano}.
˓→mes.04.nc
\
${DIR_TMP}/tmp04.${ano}.mes.05.nc ${DIR_TMP}/tmp02.${ano}.
˓→mes.06.nc
\
${DIR_TMP}/tmp04.${ano}.mes.07.nc ${DIR_TMP}/tmp04.${ano}.
˓→mes.08.nc
\
${DIR_TMP}/tmp02.${ano}.mes.09.nc ${DIR_TMP}/tmp04.${ano}.
˓→mes.10.nc
\
${DIR_TMP}/tmp02.${ano}.mes.11.nc ${DIR_TMP}/tmp04.${ano}.
˓→mes.12.nc
\
${DIR_TMP}/tmp05.${ano}.nc
˓→

if [ $(expr ${ano} % 4) -eq 0 ] # Checa se o ano é bissexto ou não.
then
# Após ter obtido o arquivo com 366 dias, a linha abaixo, remove a data
˓→duplicada, isto é, o dia 01 de março.
# Isto é feito para cada ano.
cdo -s -delete,timestep=${timestep1} ${DIR_TMP}/tmp05.${ano}.nc ${DIR_TMP}/
˓→tmp06.${ano}.nc
# O mês de março tem o dia 01 duplicado.
else
# Após ter obtido o arquivo com 365 dias, a linha abaixo, remove as datas
˓→duplicadas, isto é, os dias 01 e 02 de março.
# Isto é feito para cada ano.
cdo -s -delete,timestep=${timestep2} ${DIR_TMP}/tmp05.${ano}.nc ${DIR_TMP}/
˓→tmp06.${ano}.nc
# O mês de março tem os dias 01 e 02 duplicados.
fi
done
# Por fim, todos os anos são unidos em um único arquivo.
cdo -s -O mergetime ${DIR_TMP}/tmp06.????.nc ${DIR_OUTPUT}/prec.HADGEM2-ES.$
˓→{cenario}.corrigido.nc
# Remove arquivos desnecessários.
rm -f ${DIR_TMP}/ano.????.nc ${DIR_TMP}/tmp??.*.nc ${DIR_TMP}/campo_constante.nc $
˓→{DIR_TMP}/grid.txt
done
#####################################
datafinal=`date +%s`
soma=`expr $datafinal - $datainicial`
resultado=`expr 10800 + $soma`
(continues on next page)
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tempo=`date -d @$resultado +%H:%M:%S`
echo " Tempo gasto: $tempo "
#####################################

• Ao executar o script03limpa_cmip5.sh, parte do resultado para o cenário historical é mostrado na tela do
seu computador com a seguinte mensagem:
historical 1975
19750130 19750131
19750330 19750331
19750530 19750531
19750730 19750731
19750830 19750831
19751030 19751031
19751230 19751231

12:00:00
12:00:00
12:00:00
12:00:00
12:00:00
12:00:00
12:00:00

Os arquivos de saída terão os seguintes nomes:
• prec.HADGEM2-ES.historical.corrigido.nc
• prec.HADGEM2-ES.rcp26.corrigido.nc
• prec.HADGEM2-ES.rcp85.corrigido.nc

7.16 wgrib2
Vá para o diretório Downloads e digite:
wget ftp://ftp.cpc.ncep.noaa.gov/wd51we/wgrib2/wgrib2.tgz
Em seguida, digite o comando abaixo para descompactar o arquivo wgrib2.tgz:
tar -zxvf wgrib2.tgz
Entre no diretório grib2:
cd grib2
Dentro do diretório grib2 digite as linhas abaixo
export CC=gcc
export FC=gfortran
make

Será criado o diretório wgrib2, entre nele e copie o executável wgrib2 para o diretório do seu interesse.
Adicione o caminho onde está o executável wgrib2 na sua variável de ambiente PATH que está no arquivo .bashrc.
Não esqueça de atualizar o .bashrc digitando source .bashrc. Isso é feito no seu diretório home.
• Exemplos de uso do wgrib2 podem ser encontrados em:
– http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/wesley/wgrib2/netcdf.html
– http://www.ftp.cpc.ncep.noaa.gov/wd51we/wgrib2/tricks.wgrib2

7.16.1 Exemplos de uso do wgrib2
1. Visualizar informações sobre o arquivo:
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wgrib2 input.grb2
1. Converter grib2 para NetCDF:
wgrib2 gfs.t18z.pgrb2.0p25.anl -netcdf output.nc
1. Selecionar uma variável (‘:TMP:’) de interesse e salva no formato NetCDF:
wgrib2 -match ':TMP:' gfs.t18z.pgrb2.0p25.anl -netcdf output.nc
1. Selecionar uma variável de interesse e recortar o dado em um domínio particular:
• Link: https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/wesley/wgrib2/lola.html
Sintaxe:
wgrib2 -lola LonSW:#lon:dlon LatSW:#lat:dlat nome_do_arquivo
formato_da_saída
Onde:
• LonSW é o valor da longitude oeste do seu domínio (sempre no formato 0° a 360°)
• #lon é o Número de pontos de longitude desejados
• dlon é a resolução espacial em graus do dado
• LatSW é o valor da latitude sul do seu domínio (sempre no formato -90 a 90)
• #lat é o número de pontos de latitude desejados
• dlat é a resolução espacial em graus do dado
• O nome_do_arquivo é o nome do arquivo a ser gerado
• formato_da_saída e o formato de saída do dado, pode ser: bin = binary, text = simple “text” format,
one value per line, spread = spread-sheet format, latitude, longitude and value of each grid
point e grib = grib2
• Exemplo:
wgrib2 -match '(:TMP:30-0)' gfs.t18z.pgrb2.0p25.anl -lola 240:349:0.25
-56:357:0.25 output.grb grib
Onde:
• 240 é o ponto de longitude oeste do domínio
• 349 é o número de pontos que se deseja
• 0.25 é a resolução espacial em graus
• -56 é o ponto de latitude sul do domínio
• 357 é o número de pontos que se de deseja
• 0.25 é a resolução em graus.
• O domínio de interesse é: Lon.:

120°W - 33°W e Lat.:

56°S - 33°N

• a resolução espacial do dado é de 0.25°
• 120°W = 360° - 120° = 240° => Longitude Oeste
• 33°W = 360° - 33° = 327° => Longitude Leste
• 327° - 240° = 87°/0.25° = 348 + 1 = 349, que corresponde ao número de pontos de longitude desejado
• 56°S + 33°N = 89°/0.25° = 356 + 1 = 357, que corresponde ao número de pontos de latitude desejado
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7.17 Mover a instalação do Windows Subsystem for Linux (WSL)
para outro disco
Recentemente passei por um problema. O notebook que trabalho tem dois discos, um (C:) de 128Gb SSD, e outro
(D:) de 1Tb. Toda a instalação é feita no “C:”. E como é de se esperar, o disco “C:” encheu, e com isso, os problemas
começaram a surgir, principalmente com a instalação do WSL onde executo o Linux e os demais programas que utilizo
para trabalhar.
Após muita pesquisa no Google, achei o link abaixo que foi muito útil:
https://marquesfernandes.com/tecnologia/como-mover-instalar-o-wsl-2-do-disco-c-para-outro-disco
Fiz um pequeno resumo do link acima e espero que sirva para resolver o problema de outros usuários.
Basta seguir os passos abaixo:
Com o PowerShell do Windows vá para o disco que você deseja utilizando o comando abaixo. No meu caso, o
disco “D:”.
cd D:\
Será necessário criar um diretório (WSL), para isso, utilize o comando abaixo:
mkdir WSL
Entre no diretório WSL que foi criado.
cd WSL
O próximo passo será saber o nome da distribuição Linux instalada. Basta digitar o comando abaixo no PowerShell:
wsl --list --all
Será mostrada a figura a seguir. A informação que nos interessa é Ubuntu-18.04. Guarde essa informação.

A seguir, digite:
wsl --export Ubuntu-18.04 ubuntu.tar
Será criado o arquivo ubuntu.tar dentro do diretório WSL.
Lembrando que Ubuntu-18.04 é o nome da distribuição obtida com o comando acima.
Digite o comando abaixo:
wsl --unregister Ubuntu-18.04
Será mostrada a seguinte imagem:

Crie o diretório Ubuntu-18.04 dentro do diretório WSL com o comando:
mkdir Ubuntu-18.04
E digite o comando abaixo:
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wsl --import Ubuntu-18.04 Ubuntu-18.04 ubuntu.tar
Feito todos esses passos, vamos testar se o WSL foi movido do disco “C:” para o disco “D:” corretamente.
wsl -d Ubuntu-18.04
Não aparecerá nenhuma mensagem, mas note a imagem abaixo. Antes estava PS D:\WSL> e houve a mudança para
o ambiente Linux por meio do nome root@DESKTOP-LD7TCRV:/mnt/d/WSL# ls -lh.

O passo final é criar um usuário para não ter que ficar utilizando a conta de superusuário root.
sudo useradd -m usuario
Eu vou criar com o nome de guilherme.
sudo useradd -m -s bash guilherme
Crie uma senha para o usuário criado (guilherme):
sudo passwd guilherme
Adicionar o usuário ao grupo sudo.
sudo usermod -a -G sudo guilherme
Aproveite a sua distribuição e não tenha mais dor de cabeça com problema de espaço em disco.
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8

Scripts para download

O objetivo consiste em disponibilizar scripts variados de diferentes linguagens.
Para acessá-los, basta clicar aqui.
Divirta-se!
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CHAPTER

9

Passatempo

Como passatempo, eu gosto de viajar, conhecer novos lugares e pessoas, além de ter o contato com a natureza. Por
conta disso, as corridas ao ar livre, trilhas a pé e de bicicleta e os esportes radicais passaram a fazer parte da minha
vida.

9.1 Vídeos de viagens
• Maranhão
– Cachapa das Mesas - Dia 1
– Cachapa das Mesas - Dia 2
– Cachapa das Mesas - Dia 3
– Cachapa das Mesas - Dia 4
• Minas Gerais
– Ouro Preto
• São Paulo
– Socorro
– Ecoparque Cassorova em Brotas
– Rapel no Ecoparque Cassorova em Brotas
– Boia cross no Rio Jacaré Pepira em Brotas
– Rafting no Rio Jacaré Pepira em Brotas
– Recanto das Cachoeiras em Brotas
– Tirolesa em Brotas
– Rafting em São Luiz do Paraitinga
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9.2 Fotos de viagens
• Ceará
– Fortaleza
• Estados Unidos
– Trilha nas Montanhas Rochosas no Colorado
– Trilha na Mount Sanitas no Colorado
• Maranhão
– Chapada das Mesas
• Mato Grosso do Sul
– Bonito
• Minas Gerais
– Capitólio
• Rio de Janeiro
– Búzios
– Morro do Couto/Parque Nacional do Itatiaia
– Pico da Pedra Selada
– Pedra do Altar/Parque Nacional do Itatiaia
– Paraty
– Rio de Janeiro
• Tocantins
– Palmas e Jalapão
• São Paulo
– Guaratinguetá
– Ilha Bela
– São José do Barreiro
– São Luiz do Paraitinga
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CHAPTER

10

Contato

Para dúvidas, sugestões ou críticas:
• E-mail: jgmsantos@gmail.com ou guilherme.martins@inpe.br
• Skype: guilherme.martins.
• Google Scholar
• LinkedIn
• ORCID
• Researchgate
• YouTube
• Twitter
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