
Material suplementar

Manual do Programa Hysplit: composição de trajetórias de massas de ar 
O modelo de transporte atmosférico HYbrid Single-Particle Lagrangian Integrated Trajectory (HYSPLIT) é gerenciado pelo U.S. 

National Atmospheric and Oceanic Administration (NOAA) Air Resources Laboratory (ARL). 
A seguir as principais instruções para executar uma trajetória básica usando dados meteorológicos arquivados. Observe que com 

dados arquivados, você só pode executar uma trajetória para eventos que já ocorreram. Se for necessário utilizar dados meteorológicos 
previstos, deverá registrar com o ARL e obter uma senha. existe ainda a versão offline que consiste em fazer a instalação do programa 
HYSPLIT 4 no computador e que oferece maiores recurso. Entretanto a partir desse manual será possível executar os principais tipos 
de trajetórias utilizadas nas pesquisas atmosféricas.

Etapas: Passo a passo
• 1. Vá para a página do programa

 https://ready.arl.noaa.gov/HYSPLIT.php
• 1.1 .Clicar em “Run HYSPLIT Trajectory Model (No registration required)”
• 2. Clicar em: “Compute archive trajectories”
• 3. Escolher a opção “Ensemble”

Obs.Este manual funciona tanto para “Normal” quanto para “Ensemble trajectories” que deve ser selecionado nesta etapa.
• 3.1. Clicar em “Next”
• 4. No campo Meteorology escolher a opção “REANALSIS (global, 1948-present)”
• 4.1. No Campo “ Source location” é necessário escolher o formato da coordenada geográfica (em graus decimais ou em graus, 

minutos e segundos). Atenção para não esquecer de selecionar corretamente os pontos cardeais. Para este manual marcar
 DDD/MM/SS latitude:

• 4.2 Preencher com os seguintes dados: 31 /41/S e Longitude : 51/44/W.
 Obs.: Não há problema se não tiver os dados pra preencher o campo referente aos segundos.

• 4.3 Clicar em NEXT
• 5. No campo “Choose an archived meteorological file”, buscar a data desejada. Para este manual buscar o arquivo RP201012
• 5.1 Clicar em Next
• 6. Campos a serem preenchidos:
• 67.1 Trajectory direction: Selecionar “Backward”

 Obs: Este manual funciona tanto para “backward trajectories” quanto para “Forward trajectories”
• 7.2 Start time (UTC): “Day” preencher 11 e “Hour”, preencher 00
• 7.3 Total run time (hours): preencher 120

 Obs.: Observar em “More info” que o limite de horas modelada pelo Hysplit é de até 315h.
• 7.4 Level 1 height: preencher 50
• 7.5 Marcar a opção: meters AMSL
• Ainda na mesma página no quadro Display Options em que contem as opções quanto a forma de saída da trajetória e que é de 

acordo com o usuário, ou seja de livre preenchimento. Para este manual preencher:
• 7.6” GIS output of contours? “ Selecionar None

 Obs.: Campo muito importante em que os dados podem ser abertos na plataforma GIS ou diretamente no google Earth. Para 
este manual pode-se clicar em None

• 7.7 Label Interval:
 Marcar a opção 24h.

• 7.8 Plot color trajectories?
Marcar a opção Yes

• 7.9 Finalmente clicar em
 Request trajectory (only press one!)
 Em poucos segundos a trajetória estará pronta. Para conferir se está correta comparar com a figura 4 do artigo. 


