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RESUMO

Entre os diversos fatores que influenciam no posicionamento através de satélites
artificiais ou de GNSS (Global Navigation Satellite System), destaca-se o erro
causado pelo Atraso Troposférico Zenital, que é composto basicamente por uma
componente

hidrostática

(ZHD

–

Zenithal

Hidrostatic

Delay)

influenciada

predominantemente por nitrogênio e oxigênio, e outra úmida (ZWD – Zenithal Wet
Delay), influenciada pela presença de vapor d’água na Troposfera. Essas
componentes podem ser estimadas a partir de observações de sinais de GNSS
coletadas a partir de estações receptoras em terra. A componente úmida tem forte
relação com o IWV (Integrated Water Vapor - Vapor d'água Integrado) na
atmosfera. Este trabalho tem por objetivo desenvolver um programa em interface
gráfica com foco principal na geração de bancos de dados de IWV obtidos através
de sinais de radiofrequência de uma estação receptora GNSS qualquer, e relacionálos com variáveis oceânicas e meteorológicas. O software, denominado PROCEOS
(Programa de Caracterização de Eventos Oceânicos Atmosféricos), possui como
diferencial relativo aos softwares do gênero, estrutura amigável com facilidades de
uso. Ele possui estrutura multifuncional, permitindo também ao usuário realizar
manipulações de dados de reanálise, a exemplo do ECMWF (European Centre for
Medium-Range Weather Forecasts), assim como de distribuições espacial e
temporal das variáveis – mapas e séries de tempo tanto em superfície como em
níveis de pressão - além de filtragens e análises estatísticas dos resultados obtidos,
como, por exemplo, correlações de variáveis. Foram realizadas análises de uso do
software para previsão da pluviometria sobre a cidade de Natal (RN), com base na
análise dos sinais da Estação GNSS-RNNA, localizada no INPE, junto ao Campus
Central da UFRN e da Meteorológica Natal-A304, localizada no Campus Central da
UFRN, em Natal (RN), Brasil. O PROCEOS produziu resultados considerados muito
bons quando relacionados com outros softwares do gênero. Esta técnica tem se
apresentado como uma ferramenta alternativa e promissora, no tocante a previsões
do tipo “nowcasting”, podendo ainda seus resultados serem utilizados como dados
de entrada para modelos de previsão meteorológica.

Palavras–chave: GNSS; ZWD, IWV; Precipitação, Variáveis Oceânicas.

ABSTRACT

Among several factors that influence artificial satellite positioning of GNSS (Global
Navigation Satellite System), the Zenithal Tropospheric Delay (ZTD) stands out, it is
basically the sum of two components, the hydrostatic (ZHD - Zenithal Hydrostatic
Delay) influenced predominantly by nitrogen and oxigen, and wet component (ZWD Zenithal Wet Delay) influenced by the water vapour in the Troposphere. These
components could be calculated from GNSS Gauge stations signals observations.
The wet component has strong relation with IWV (Integrated Water Vapour) in the
atmosphere. This study aims to develop a guide user interface that enable databases
generation using IWV obtained through radiofrequency signals of any GNSS station,
and relate it with oceanic and meteorologic variables. The software named
PROCEOS (Programa de Caracterização de Eventos Oceânicos Atmosféricos), has
as differential when compared to similar programs, a friendly use structure. It has a
multifunctional structure, other than that enable the user to manipulate reanalyses
datas like provided by ECMWF (European Center for Medium Range Forecasts), as
well as spatial and temporal distribuitions of these variables – maps and time series
even at surface as in pressure levels – besides of filtering and statistics analysis of
outputs, like correlation between variables. Analysis were performed with PROCEOS
using signals from GNSS RNNA in INPE (National Institute for Space Research) near
to UFRN campus Central, and Meteorological Natal-304 stations,in Central UFRN
Campus, Natal-Brazil in order to predict precipitation over Natal (RN). PROCEOS
produced satisfactory results relating to similar softwares. This tecnique has showed
as an alternative and promising for nowcasting forecasts, moreover its results can be
use as input data for meteorological models forecasts.

Key-words: GNSS; ZWD, IWV; Precipitation, Oceanic Variables.
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1. INTRODUÇÃO

A utilização de satélites artificiais em posicionamento e navegação possibilita
uma vasta área de aplicações, que vai desde utilização doméstica em smartphones
a monitoramento de movimentos de placas tectônicas. Dentre os diversos fatores
que interferem na propagação dos sinais eletromagnéticos na atmosfera merecem
destaques os causados pela Ionosfera e Troposfera.
O estudo de interferências em sinais de GNSS (Global Navigation Satellite
System) na atmosfera terrestre fornece informações valiosas sobre a composição da
mesma (BAKER, 2001), resultando em dados para correção em geodinâmica e na
quantificação de componentes atmosféricos importantes para Ciências Climáticas.
O Zenithal Thopospheric Delay (ZTD) é um dos resultados (MONICO, 2007)
obtidos através de processamento de dados de sinais GNSS. Este, por sua vez, é
composto basicamente por duas componentes: a componente hidrostática que
representa 90% do atraso total e a componente úmida que associada com
parâmetros de superfície como Pressão e Temperatura. Esta última possibilita a
quantificação do Integrated Water Vapour (IWV - Vapor d’Água Integrado) que é a
quantidade de vapor d’água em uma coluna atmosférica em kg/m².
Vários trabalhos vêm sendo realizados envolvendo monitoramento de Vapor
D’água Precipitável - significando a quantidade do IWV em metros equivalente de
água disponível a ser precipitado, através de sinais GNSS. Tal fato tem contribuído
positivamente nas análises atmosféricas de Previsão Numérica do Tempo (BEVIS et
al. 1994; ROFFATO et al, 2012; SAPUCCI et al, 2007; BENEVIDES et al, 2015).
Apesar desta técnica ter se mostrado viável no refinamento de caracterização do
estado da atmosfera, de acordo com trabalhos realizados utilizando softwares
especializados, tais como o GIPSY-OASIS© do Jet Propulsion Laboratory da NASA
(disponível em: http://apps.gdgps.net/ acesso em fevereiro de 2017) e o
PPP_Online® desenvolvido pelo Grupo de Estudo em Geodésia Espacial (GEGE) da
Universidade

Estadual

Paulista

(UNESP)

(disponível

em:

http://www.fct.unesp.br/#!/pesquisa/grupos-de-estudo-e-pesquisa/gege/pps-online/rtppponline/, acesso em: fevereiro de 2017) ainda não há disponibilidade de
bancos de dados de IWV estimados através das estações de GNSS da Rede
Brasileira de Monitoramento Contínuo (RBMC), pertencentes ao Instituto Brasileiro
12

de

Geografia

e

Estatística

(IBGE)

(http://downloads.ibge.gov.br/downloads_geociencias.htm acesso em: fevereiro de
2017).
Neste trabalho, foi desenvolvida uma ferramenta em linguagem MATLAB®
que de forma interativa permite que um usuário elabore a geração de bancos de
dados de IWV estimados através do atraso zenital dos sinais GNSS e, além disso,
seja possível quantificar a associação dessa variável com variáveis oceânicas como
evaporação, vento e TSM (Temperatura da superfície do Mar), sobre a cidade de
Natal – RN, Brasil, por meio de métodos estatísticos. A justificativa para utilizar
MATLAB® deve-se ao fato de ser uma linguagem de alto nível e utilizada por
milhares de cientistas de diversas áreas que compartilham funções e toolboxes, os
quais de relacionam-se interdisciplinarmente através de fóruns na internet.

1.1.

HIPÓTESE

A partir da relação entre os sinais GNSS, do conhecimento de parâmetros da
superfície do oceano Atlântico e da pressão da temperatura na posição da antena
GNSS, é possível quantificar a influência direta do oceano na pluviometria em Natal
– RN.

1.2.

OBJETIVO GERAL

Desenvolver um programa em interface gráfica como ferramenta para
caracterizar eventos oceânicos/atmosféricos sobre Natal-RN.

1.3.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Construir bancos de dados de IWV obtidos através de sinais coletados em
estações GNSS.
Realizar análises estatísticas entre variáveis meteorológicas e oceânicas
como TSM e ventos sobre Natal.
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2. FUNDAMENTAÇÃO

2.1.

ERROS RELACIONADOS COM A PROPAGAÇÃO DO SINAL

2.1.1 REFRAÇÃO TROPOSFÉRICA

A atmosfera é estratificada entre outros parâmetros, de acordo com o
comportamento da temperatura em relação à altitude, desta forma, as camadas da
atmosfera são: troposfera, estratosfera, mesosfera e termosfera como está
apresentado na Figura 1. A atmosfera é composta principalmente pela mistura de
gases nas proporções mostradas na Tabela 1, como a densidade decresce com a
altitude, a maior concentração dos gases constituintes da atmosfera encontra-se na
troposfera, esta camada é caracterizada por um decaimento da temperatura com a
altitude numa taxa de aproximadamente 6,5 °C km-1 e atinge em média 10 km acima
do nível médio do mar, tendo maior espessura nas regiões equatoriais do que nos
polos (WALLACE E HOBBS, 2006). É nessa camada que se encontram os principais
eventos meteorológicos, como precipitação e ventos.

Tabela 1 - Concentrações fracionais por volume dos principais gases constituintes
da atmosfera terrestre até uma altitude de 105 km, com relação ao ar seco.
Constituinte

Peso Molecular

Nitrogênio (N2)

28.013

Concentração Fracional
por volume
78.08%

Oxigênio (O2)

32.000

20.95%

Water Vapor (H2O)

18.02

0-5%

Dióxido de Carbono

44.01

0.038%

(CO2)
Fonte: Adaptada de WALLACE & HOBBS (2006).
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Figura 1 - Um típico perfil vertical de temperatura para médias latitudes como
representado pelo U.S. Standard Atmosphere. (WALLACE & HOBBS, 2006).

Devido a variações no índice de refração, ao percorrer a atmosfera terrestre
os sinais de GNSS sofrem alterações como ilustrado na Figura 2 que se não
ajustadas influenciarão negativamente como erro nas medidas de navegação e
posicionamento. Entre os efeitos causados estão: Atenuação atmosférica, cintilação
troposférica, e atraso troposférico (SPILKER, 1996).
Segundo Monico (2007), a atenuação atmosférica é a redução da potência da
onda eletromagnética, influenciada pelos constituintes da atmosfera, para reduzir
esse efeito é recomendado utilizar observações de satélites com ângulo de elevação
(máscara de elevação) superior a 5°. Um sinal de radiofrequência que viaja de um
satélite até um receptor terrestre ao passar pela troposfera sofre alteração na
amplitude e na oscilação da fase que é causado por irregularidades e turbulência no
índice de refratividade atmosférica, esse efeito é conhecido por cintilação
troposférica, e depende da frequência do sinal, do ângulo de elevação e de
condições atmosféricas, no caso de GNSS, esse efeito é relativamente pequeno
exceto para pequenas máscaras de elevação.
15

O atraso troposférico é basicamente composto por duas componentes: a
componente hidrostática (ZHD) responsável por 90% do atraso total e a componente
úmida (ZWD), menor, no entanto, altamente variável.

Figura 2 - Propagação do sinal GNSS na Troposfera: caminhos percorridos pelos
raios considerando a presença (L) e a ausência da Troposfera (D) (ROFATTO,
2014).
De maneira geral, os modelos que estimam o atraso troposférico entre um
satélite (s) e um receptor (r) são expressos por (MONICO, 2007):

Onde o parâmetro

é a refratividade da troposfera e

o

índice de refração. E o atraso troposférico de maneira simplificada é escrito como:

Para ZHD e ZWD representando respectivamente o atraso zenital da
componente seca e úmida. mh(E) e mw(E) são as funções de mapeamento que
relacionam o atraso das componentes seca e úmida respectivamente com o ângulo
de elevação (E) em graus.
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Para determinar a variável

como se percebe da equação 01, é necessário

analisar NT. A expressão geral empírica para a refratividade de um gás não-ideal
incluindo o vapor d’água, é (DAVIS,1985):

Onde Ph e e são respectivamente a pressão parcial do ar seco e do vapor
d’água (em milibares). T é a temperatura em Kelvin, ZW e ZH são os fatores de
compressibilidade para a componente úmida e seca. Os valores de k1, k2, e k3 são
apresentados na Tabela 2. A determinação de NT ao longo do caminho pelo qual a
onda se propaga utilizando o modelo da Equação 03 seria muito onerosa e de difícil
previsibilidade considerando a altíssima variabilidade espacial e temporal da pressão
de vapor d’água (e).
Como recurso para se obter o atraso troposférico em sinais eletromagnéticos
está a utilização de modelos empíricos para estimar o atraso troposférico através de
ajustes em observações de GPS (SAPUCCI, 2001). São basicamente dois modelos
utilizados que tratam atrasos troposféricos, o de Hopfield (SEEBER, 1993), e o de
Saastamoinen (SAASTAMOINEN, 1973). Tais modelos serão discutidos a seguir.

2.1.2 MODELO DE HOPFIELD

O modelo de Hopfield baseia-se na estimativa de valor da refratividade
atmosférica em função de medidas de temperatura e pressão na superfície e da
coluna atmosférica que afeta a propagação dos sinais de radiofrequência
(SAPUCCI, 2001). E é dado pelas equações (SEEBER, 1993):

(04)
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Onde

são respectivamente pressão, pressão de vapor e temperatura

respectivamente, medidos em superfície. Os termos

correspondem às alturas

das camadas atmosféricas das componentes hidrostática e úmida. Através de uma
correção para baixas latitudes (

- latitude) em virtude da variação da espessura da

camada que contém o vapor d’água realizada por SAPUCCI (2005), são dadas por:

As funções de mapeamento mh(E) e mw(E) da equação 02 neste modelo são:

2.1.3 MODELO DE SAASTAMOINEN

As equações do atraso troposférico zenital obtidas pelo modelo de
SAASTAMOINEN (1973) são:

Para

sendo a pressão e pressão de vapor medidos na superfície, o

termo D é um fator de correção para as variações de gravidade efetiva implícita na
constante comum nas equações 05 e 06, expresso por:

(12)
Onde

e

são a latitude e a altitude local.
18

2.1.4 ESTIMATIVA DO IWV ATRAVÉS DO ZWD

O ZWD está fortemente relacionado com o perfil de vapor integrado, que
representa o total de massa de vapor de água numa coluna atmosférica por unidade
de área em kg/m², ou a altura equivalente de uma coluna de água, em mm
(BENEVIDES et. al, 2015). A relação empírica entre ZWD e IWV proposta por BEVIS
et al. (1992) é:
IWV = ѰZWD

(13)

Para

Os valores de

são apresentados na Tabela 2, e

é temperatura

média troposférica em Kelvin.

Tabela 2 - Relação dos valores constantes das constantes utilizadas neste trabalho.

Constantes
Utilizadas

Valor

Incerteza

Unidade de medida

Fonte

k1

77.6

± 0.05

K/hPa

Bevis et al., 1994

k2

70.4

± 2.02

K/hPa

Bevis et al., 1994

k3

373900

± 1200

K /hPa

Bevis et al., 1994

k’2

22.1

± 2.2

K/hPa

Bevis et al., 1994

Densidade da
água líquida (ρ0)
Constante
específica do
vapor d’água
(Rv)

2

3

1

...

Kg/m

461.5181

...

J/kgK

Halliday et al., 2009
Davis et al., 1985
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2.1.5 TEMPERATURA MÉDIA TROPOSFÉRICA

Tanto a umidade quanto a temperatura média troposférica (

) variam

espacialmente e temporalmente, sendo os valores mais elevados concentrados em
regiões equatoriais do que em regiões de médias e altas latitudes. A Tm foi
introduzida por DAVIS et. al (1985), como:

Onde

e

e T são a pressão de vapor e a temperatura da superfície

respectivamente. Sendo assim os valores estimados de

são obtidos através de

dados de superfície (BEVIS et. al, 1992).
SAPUCCI (2005) através do método de regressão múltipla estimou um
modelo para Tm analisando a influências de outras variáveis meteorológicas como as
componentes do vento, propôs um modelo da

para o Brasil dado por:

Para TS e Ps respectivamente a Temperatura e a Pressão medidos na
superfície.

2.2 REFRAÇÃO IONOSFÉRICA

A refração ionosférica depende da frequência do sinal e do índice de refração.
O efeito da refração é proporcional ao TEC (Total Electron Contents) entre o satélite
e o receptor. Esta densidade de elétrons varia tanto temporal como espacialmente
devido às variações da radiação solar, da localização, e do campo geomagnético,
entre outras anomalias como a cintilação ionosférica (MONICO, 2005).
A cintilação ionosférica trata-se de flutuações da amplitude ou fase de uma
onda de rádio, que é resultado da propagação do sinal em meio com irregularidades
na distribuição da densidade de elétrons. A cintilação causa enfraquecimento no
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sinal recebido pelos receptores GNSS, fazendo com que ocorra, em muitos casos, a
perda de sinal (Webster, 1993 apud Monico, 2005).
Uma forma de minimizar estes efeitos é obtida quando os coeficientes do índice
de refração da fase na ionosfera são estimados com base em observações
simultâneas dos sinais transmitidos pelos satélites GNSS em duas frequências
diferentes.
A Tabela 3 mostra como a ionosfera afeta a propagação de sinais em diferentes
frequências, além de indicar o erro residual na vertical para os casos em que
medições em duas frequências diferentes são disponíveis, possibilitando a obtenção
de uma combinação linear (SEEBER, 1993).
Tabela 3 - Efeitos médios do atraso de propagação provocado pela ionosfera.
Uma
Frequência

400 MHz

1600 MHz

2000 MHz

8000 MHz

Efeito médio

50 m

3m

2m

0.12 m

Efeito

500 m

30 m

20 m

1.2 m

150/400 MHz

400/2000 MHz

1227/1572 MHz

2000/8000
MHz

Efeito Médio

0.6 m

0.9 cm

0.3 cm

0.04 cm

Efeito

36 m

22 cm

4.5 cm

0.43 cm

Máximo
Duas Frequências

Máximo
Fonte: Adaptada de MONICO (2005).

3

MATERIAIS E MÉTODOS

3.1

CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO
Localizada no extremo Leste do Nordeste brasileiro (Figura 3) Natal apresenta

clima quente e úmido com período mais chuvoso que vai de abril a julho. Segundo
Molion e Bernardo (2002) para os anos mais chuvosos, 30 a 40% dos totais
pluviométricos da quadra chuvosa (AMJJ), são devidos à convecção causada pelo
deslocamento da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), alimentada pela
convergência de umidade dos Alísios. Eventos de escalas menores como
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Perturbações Ondulatórias nos Alísios e Brisas Marítimas e Terrestres completam os
totais pluviométricos do período mais úmido.
A estação NATAL-RNNA pertencente à RBMC está localizada junto ao
campus da UFRN - Universidade Federal do Rio Grande do Norte-, no prédio do
INPE – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais- com latitude -05° 50’ 10,1062’’ e
longitude -35° 12’ 27,7485’’.

Figura 3 - Localização da Área de Estudo cidade de Natal

3.2

DADOS

Os dados meteorológicos utilizados são do período de 01 de janeiro de 2010
a 31 de dezembro de 2014, com resolução temporal horária e foram obtidos através
de requisição formal junto ao INMET (Instituto Nacional de Meteorologia), os dados
da RBMC compreende o mesmo período, mas com resolução temporal altíssima de
cinco minutos em formato RINEX (Receiver Independent Exchange Format).
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Para se obter os dados da RBMC é necessário acessar o servidor FTP do
IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e selecionar o ano, em seguida
o dia do ano desejado e finalmente selecionar a estação (Figura 4). No entanto, se a
finalidade for fazer análise de séries temporais essa tarefa demandaria muito tempo
considerando que só pode ser efetuada uma solicitação por vez e ainda estaria
passível de inúmeras falhas humanas como repetição e/ou falta de arquivos.
As variáveis de reanálise do ERA-INTERIM utilizadas foram Ventos a 10
metros, temperatura da superfície do mar, evaporação e ventos em níveis de
pressão. A resolução espacial foi de 0.125° de latitude e longitude, exceto para os
ventos que foram utilizados com resolução de 0.25°. A máxima resolução temporal
para estes dados do ECMWF é de 4 medidas diárias para o caso de dados
observados (step 0), e de duas medidas diárias para qualquer variável estimada,
como o exemplo da Evaporação (step>0).
Desenvolvido inicialmente para visualização de variáveis oceânicas e
extração de pontos para análise de séries temporais de dados de reanálise,
disponibilizadas pelo ECMWF (European Centre for Medium Range Forecasts) o

Figura 4 - Servidor FTP do IBGE. Caminho para acesso de dados de estações
GNSS pertencentes à RBMC.
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PROCEOS (Programa de Caracterização de Eventos Oceânicos/Atmosféricos)
(TENORIO, 2014) foi elaborado em interface gráfica (Figura 5) para permitir que o
tempo de tratamento desse tipo de dados fosse otimizado e não exigisse
conhecimento em programação para utilizá-lo.

Figura 5 - Layout do PROCEOS (Versão piloto).

–

Figura 6 - Layout do PROCEOS, versão 1.0.
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Nesta parte do desenvolvimento do Programa (Figura 6) a fim de que o
usuário possa fazer essas requisições para o IBGE de forma automatizada, foi
desenvolvida dentro do PROCEOS (Figura 7) uma função para aquisição desses
dados chamada de FTP_RBMC.m, a utilização desta função se dá apenas
informando o nome da estação e o período que se deseja baixar, essa função entra
no servidor do IBGE e baixa os arquivos previamente selecionados gerando um
diretório automaticamente e ainda informa quais os arquivos não estão presentes,
diminuindo o tempo de aquisição consideravelmente.
O formato RINEX apresenta informações sobre a antena como modelo e
posição, entre outras e também traz o Broadcast Ephemeris (Efemérides Precisas),
que são informações das órbitas utilizadas para o cálculo do posicionamento através
de satélites artificiais.

Figura 7 - Estrutura da Função FTP_RBMC.
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3.3 PROCESSAMENTO
3.3.1 BLOCO ECMWF

O processamento dos dados de reanálise com o PROCEOS para visualização
de mapas mensais e sazonais segue o seguinte algoritmo (Figura 8) – Caminho
azul:

Figura 8 - Estrutura de Processamento de dados de reanálise (BLOCO ECMWF).
Caminho azul refere-se a visualização de mapas sazonais ou mensais. O Caminho
verde representa a visualização das séries temporais.

O usuário seleciona a variável habilitada para o tratamento. Nesta versão do
programa as variáveis disponíveis são: Vento a 10m, Evaporação, Temperatura da
Superfície do Mar e Ventos em níveis de Pressão. Feito isto, serão listados todos os
arquivos ‘.nc’ disponíveis para utilização. Caso seja selecionada Ventos em níveis de
pressão é necessário informar qual nível deseja-se visualizar, além de informar se o
mapa será mensal ou sazonal. Para o caso de mapa mensal deve-se indicar 4
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meses para efetuar os plots, já no caso de mapa sazonal, estes serão gerados de
acordo com a média trimestral (DEZ,JAN,FEV; MAR,ABR,MAI; JUN,JUL,AGO e
SET,OUT,NOV) para cada variável. O output será um arquivo ‘.fig’ que permite a
opção de salvar em outro formato, além da alteração de objetos da figura tais como
Título, legendas, xlabel e ylabel.

O processamento dos dados de reanálise com o PROCEOS para visualização de
séries temporais segue o seguinte algoritmo (Figura 8) – Caminho verde:
As variáveis habilitadas para este bloco são as mesmas disponíveis para os
mapas. Neste caso, o fluxo de processamento segue praticamente a mesma
estrutura, deve-se sempre informar o nível de pressão desejado caso Ventos em
níveis de pressão seja selecionado.
A série temporal gerada neste bloco tem duas vantagens que merecem
destaque: primeira, o gráfico apresentado como output é uma figura suavizada
através do filtro sgoylayfilt.m, que baseia-se num melhor ajuste polinomial à curva
que será filtrada, isso permite que uma imagem com uma alta densidade de
informações

seja

exibida

com

uma

menor

poluição

visual,

sem

perder

comportamentos como tendência e sazonalidade.
Mesmo sendo apresentada uma imagem filtrada, é o arquivo original (não
filtrado) que será salvo em formato ‘.mat’.
A segunda vantagem é a opção de gerar vários gráficos em uma mesma
figura sem a necessidade de adicionar legenda para cada curva inserida.

3.3.2 BLOCO INMET

O processamento dos dados de reanálise com o PROCEOS para visualização
de mapas mensais e sazonais segue o seguinte algoritmo (Figura 9):
O formato de dados para input neste bloco é o ‘.xls’, deve-se digitar o nome
da variável a ser tratada, e informar o período com ano (YYYY) inicial e final. O
range equivale ao conjunto de dados em uma planilha referentes a variável
desejada. Selecionar IMPORT efetua a importação do formato planilha para matricial
à memória do MATLAB©.
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Os arquivos das estações automáticas do INMET podem vir particionados, por
exemplo, o usuário pode solicitar um período de 6 anos (2010-2015) com n
variáveis, e pode receber duas planilhas de 2010 a 2014 e outra somente com 2015.
Foi por este motivo que o campo ‘CONCATENAR?’ foi desenvolvido. Ao selecionar
esta opção, será necessário confirmar o segundo período (caminho vermelho) que
foi particionado e o RANGE, o campo ‘CONCATENAR’ realiza a junção dos arquivos
divididos em um só, fornecendo como output um dado ‘.mat’.

Figura 9 - Estrutura de Processamento de dados
meteorológicos com o PROCEOS.
3.3.3 BLOCO RBMC

O software utilizado para o processamento dos dados em formato RINEX foi o
GIPSY-OASIS II© desenvolvido pelo JPL (Jet Propulsion Laboratory), que pode ser
efetuado

online

mediante

cadastro

através

do

site

http://apps.gdgps.net/apps_file_upload.php. Uma das características únicas de usar
o APPS (The Automatic Precise Positioning Service) do JPL é a vantagem de poder
fazer uploads de vários arquivos RINEX de observação por diferentes meios como
por e-mail e via FTP.
Os arquivos de saída no formato YYY-MM-DD.EST.SUM (Anexo A)
fornecem as informações de localização da antena em coordenadas cartesianas e
geodésicas, bem como o Atraso Troposférico das componentes Hidrostática e
úmida, que é obtido através da utilização dos modelos empíricos como o de
Hopifield (SEEBER, 1993).
Com interesse de se construir séries temporais deve-se ficar atento quanto a
uma característica desse formato de arquivos, o cabeçalho é padrão para todos,
mesmo assim, alguns possuem cabeçalhos maiores que outros como no exemplo
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ilustrado no Anexo em que o número de linhas dos Headers são 24 e 23
respectivamente, e isso interfere na concatenação das colunas referentes aos
Atrasos.
Como solução para esta diferença no tamanho dos cabeçalhos foi
desenvolvida a função READSUM.m (Figura 7) que possui a finalidade de extrair dos
arquivos .sum as colunas com os valores referentes a ZWD e ZHD,

a grande

vantagem de utilizar essa função na importação dos arquivos se dá pelo fato de que
ela lerá cada linha do cabeçalho e começará a extrair os valores somente após a
última linha de texto, o que não ocorre se fosse utilizada uma importação padrão.
O formato de saída da função READSUM.m é uma matriz nx2, onde n é
referente ao número de observações. Por motivos técnicos ou de falhas humanas,
pode haver dados ausentes, para que o usuário não precise procurar os dados
ausentes manualmente foi desenvolvida a função fillnanSUM.m (Figura 7) que
receberá os dados separados mensalmente e por meio de uma caixa de mensagem
informará quais arquivos não estão presentes no diretório.
Além de informar os dados ausentes, será feito um preenchimento com
valores NaN (Não Numéricos), sendo o tamanho desses dias ausentes exatamente
igual a um dia padrão, ou seja, uma matriz 287x2. Adicionalmente pode haver dias
em que as Estações GNSS operem normalmente e por algum motivo fiquem
inoperantes por um período do dia, essas falhas precisam ser vistas com maior
atenção, pois para se utilizar de algumas ferramentas estatísticas é imprescindível
que os arquivos tenham o mesmo tamanho. Por isso a função fillnanSUM.m foi
desenvolvida para ser sensível a qualquer dados ausentes, independentemente da
taxa de amostragem utilizada.
A maior resolução disponibilizada pelo INMET é horária, portanto para se
poder fazer análises estatísticas entre essas variáveis meteorológicas foi elaborada
a função hourlySUM.m que extrairá apenas os valores horários das medidas
constituindo como saída uma matriz 24x2, sendo o primeiro elemento a medida feita
às 00h00 e a última às 23h00. A última etapa desta fase é a concatenação das
matrizes gerando uma matriz anual com resolução horária dos valores de ZWD e
ZHD.
Neste bloco (Figura 10) o usuário tem duas opções para utilização: OFFLINE
e ONLINE. Para usar a primeira opção é necessário ter os arquivos ‘.sum’ como
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mencionado anteriormente. Já a opção ONLINE permite o acesso ao FTP do IBGE
através da função FTP_RBMC.m (Figura 7 ). O resultado de processamento neste
bloco são arquivos ‘.mat’ de ZTD que serão utilizados no campo da correlações. .

Figura 10 - Algoritmo para tratamento de dados da RBMC com o
PROCEOS. Caminho vermelho para a opção OFFLINE e Verde
para ONLINE.

3.3.4 BLOCO CORRELAÇÕES

O campo CONCATENAÇÕES libera o pop-up menu com a variável ZTD
habilitada. Ao selecionar esta variável será exibido no listbox todos os arquivos ‘.mat’
de ZTD armazenados em um mesmo diretório. O botão CONCATENAR realiza a
ordenação destes arquivos em ordem crescente em uma matriz nx2, sendo a
primeira coluna referente ao Atraso úmido e a segunda ao Atraso Hidrostático.
O campo BANCO DE DADOS – IWV realiza as estimativas de Vapor
Integrado através da relação empírica (Equação 14) entre o Atraso úmido com a
pressão e a temperatura em superfície.
Ficam disponíveis duas opções de length para salvar as matrizes de IWV, a
primeira horária e a segunda a cada 6 horas, esta última sendo justificada para ser
possível estabelecer as relações do vapor integrado com os dados de reanálise do
ECMWF.
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O campo BLOXPLOTS é a parte do programa que permite uma análise
estatística descritiva das variáveis. Este campo está disponível para tratar dados
com resolução horária e para arquivos com 4 medidas diárias. É necessário que
para utilizar essa parte do PROCEOS os arquivos de entrada sejam previamente
imputados.
O algoritmo utilizado para o preenchimento de dados faltantes foi o pacote
MICE (BUUREN & OUDSHOORN, 2011), disponibilizado para o software livre R,
este algoritmo baseia-se na técnica desenvolvida por Rubin (1987) que descreve o
método da Imputação múltipla como uma substituição de cada valor ausente por um
conjunto de dados plausíveis que representa a incerteza sobre o valor a ser
imputado.
O campo Correlação Cruzada possibilita a análise de relação entre sinais
periódicos. O método serve para estimar o atraso (lag) entre eventos em séries
temporais. Para que as correlações fossem possíveis foi aplicada a remoção das
componentes das séries como tendência e sazonalidade. O método de correlação
cruzada consiste basicamente em manter uma série fixa e mover outra no tempo,
segundo SOPPA et. al (2011), os lags negativos correspondem a sinais que
aconteceram n horas após ter acontecido na série fixada e o contrário é válido para
os lags positivos.

4

RESULTADOS
Os resultados e análises apresentados a seguir são exemplos de aplicação e

das potencialidades auferidas ao PROCEOS.

4.1 MAPAS
Os primeiros resultados obtidos com o PROCEOS foram os mapas com
distribuições sazonais e mensais dos dados de reanálise do ECMWF. Para o
período estudado de 2010 a 2015 dentro dos limites de visualização aplicados com
latitude de -8° a -4° e longitude de -38° a -30°.
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4.1.1 TSM

A distribuição sazonal média da TSM ao longo da costa do Rio Grande do Norte
não apresenta uma grande amplitude, como é exibido na escala de cores o mínimo
indo de aproximadamente 299 a 300 Kelvins.
O ano de 2011, especialmente para o outono, o inverno e primavera austral
(MAM, JJA, SON), em todas as variáveis exibiu comportamento diferenciado. Como
mostrado na Figura 11. No caso da TSM do Atlântico Tropical inserido nos limites
estudados, neste ano apresentou elevadas temperaturas.

Figura 11 - Distribuição das médias trimestrais de Temperatura da superfície do mar (2011).

A fim de poder identificar os meses que apresentaram maior influencia nas
médias sazonais foram aplicadas as médias mensais para TSM em 2011. E os
meses de Março a Junho apresentaram os valores médios mais elevados dentro do
período estudado, valores ultrapassando os 300.5 Kelvins (Figura 12).
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Figura 12 - Médias mensais de TSM para o ano de 2011.

4.1.2 Ventos em 850 hPa
Os ventos em 850 hPa em média apresentaram para o verão austral uma faixa
acima de 5.5°S a 3°S (Costa Norte do Rio Grande do Norte) as maiores intensidades
(Figura 13). Já para o período de Março a Junho o núcleo com as maiores
velocidades médias concentra-se desde a costa sul do Estado e vai até a costa
norte. Este período de março a junho é coincidente com a quadra chuvosa da cidade
de Natal, essa alta intensidade com direção predominante de sudeste transportam o
vapor do oceano para o continente, favorecendo a precipitação no outono sobre
Natal como será visto adiante.
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Figura 13 - Distribuição sazonal dos ventos em 850 hPa.

4.1.3 Evaporação
A evaporação assume valores negativos e positivos apenas por convenção da
direção do fluxo. Sendo valores negativos referentes a evaporação e positivos para
condensação

(disponível

em:

http://www.ecmwf.int/en/faq/how-can-evaporation-

have-both-positive-and-negative-values acesso em fevereiro de 2017 ).
Para esta variável os valores também não apresentam grandes amplitudes de
variação. Durante o período estudado os valores ficam em torno de -7x10-4 a -5.5
x10-4 metros equivalentes de água.
Mais uma vez o ano de 2011 apresentou entre os anos analisados destaque
para menores valores de taxas evaporativas durante o verão e outono (Figura 14).
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Figura 14 - Distribuição sazonal da Evaporação para o ano de 2011.

4.2 SÉRIES TEMPORAIS

As séries temporais padronizadas das reanálises são outros resultados
disponibilizados pelo PROCEOS. No gráfico da Figura 15 de evaporação e TSM
percebe-se a defasagem entre eventos das duas variáveis, especialmente para os
picos e vales (vale entre Maio de 2010 e Novembro de 2010). Outro ponto que
chama atenção nessas duas séries são os mínimos valores de TSM em outubro de
2012 (círculo verde), não relacionados diretamente a um mínimo na taxa
evaporativa. Uma justificativa para tais defasagens entre os eventos pode estar
relacionada com outros sistemas atmosféricos e oceânicos como condições de
Ventos e pressão.
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Figura 15 - Séries Temporais padronizadas de Evaporação e TSM (latitude -6° e longitude 34°) de 2010 a 2015.

4.3 BOXPLOTS

A análise estatística descritiva pode ser realizada por meio de boxplots. A
Figura 17 apresenta os maiores totais pluviométricos mensais entre maio e julho
sendo este período coincidente com o período de instalação da ZCIT na região
(MOLINON & BERNARDO, 2002). Os menores totais pluviométricos compreendem
o período de setembro a fevereiro.
O comportamento do acumulado mensal de IWV apresentado na Figura 16 é
semelhante ao da precipitação sobre a estação RNNA para o período chuvoso (MJJ)
e para o período mais seco (SON), no entanto comparando os dois boxplots é
possível analisar relações que merecem atenção, como o caso de abril que para o
IWV foi o mês com maiores valores e que para a precipitação não foi o equivalente,
janeiro, por exemplo, segue o mesmo padrão. Um ponto similar é o mês de junho
com os maiores totais pluviométricos não estando diretamente associados com os
maiores valores acumulados de vapor.
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Figura 16 - Boxplot de IWV (acumulado mensal em kg/m2) sobre Natal-RN, para o
período de 2010 a 2015.

Para se poder compreender melhor essas relações entre IWV e Pluviometria sobre
Natal, pretende-se correlacionar essas variáveis meteorológicas com variáveis
oceânicas tais como TSM (Temperatura da Superfície do Mar) e Ventos, além de
fazer análises anuais, sazonais, mensais, diárias e horárias. Todas estas análises
serão feitas em uma só interface gráfica.

Figura 17 - Boxplot de precipitação (acumulado mensal em mm) sobre Natal - RN, para o
período de 2010 a 2015.
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4.4 Correlação

A quantificação entre os atrasos das variáveis estudadas foi estimada pela
técnica da correlação cruzada obtida entre IWV e a precipitação para o período
completo de observações. No gráfico da Figura 18 todos os valores que estejam
ultrapassando a linha azul, são os que possuem significância estatística. Como a
precipitação foi deslocada no tempo os lags negativos representam sinais em
pluviometria observados que sucederam a eventos de IWV. O eixo das abcissas
como padrão está em horas e pode-se notar que o primeiro lag negativo é o que
apresenta maior significância, sendo este equivalente a 1 hora, resultado este
próximo ao valor de 20 minutos encontrados por ROFATTO et. al, (2012) para
análises de dias específicos de precipitação intensa por meio de derivada de ZTD.
O gráfico da Figura 19 apresenta a relação entre a intensidade dos ventos em
850 hPa e o IWV sobre a antena GNSS RNNA. Para esta correlação a resolução
temporal foi de 4 medidas diárias (Máxima resolução disponível para reanálises),
dessa forma cada lag refere-se a um atraso de 6 horas. E mais uma vez o lag com
maior significância estatística é o primeiro, isso equivale a dizer que há uma
defasagem de aproximadamente 6 horas entre os ventos a 850 hPa e o Vapor
Integrado sobre a cidade de Natal – RN.
Esse atraso evidencia a influência dos ventos no transporte do vapor do
oceano atlântico subtropical para a costa leste do Estado do Rio Grande do Norte.

Figura 8 - Correlação cruzada entre IWV e precipitação sobre a estação do Cmpus UFRN, de
2010 a 2015.

Figura 18 - Correlação Cruzada entre IWV e a Precipitação sobre Natal - RN.
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Lags equivalentes ao tempo em horas.

VENTOS A 850 hPa x IWV sobre Natal - RN.

Figura 19 - Correlação cruzada entre Ventos a 850 hPa e o IWV sobre Natal - RN. Lags
espaçados a cada 6 horas.

5

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Vários trabalhos vêm sendo realizados envolvendo monitoramento de Vapor

D’água Precipitável, através de sinais GNSS. Tal fato tem contribuído positivamente
nas análises atmosféricas de Previsão Numérica do Tempo (BEVIS et al. 1994;
ROFFATO et al, 2012; SAPUCCI et al, 2007; BENEVIDES et al, 2015). Apesar da
viabilidade da técnica ainda não há disponibilidade de bancos de dados de IWV
estimados por meio das estações GNSS pertencentes à RBMC.
O software PROCEOS desenvolvido nesta pesquisa permite que um usuário
realize tratamentos estatísticos, elabore mapas sazonais e mensais tanto em
superfície como em níveis de pressão para diversos bancos de dados, em uma
única interface gráfica.
Os primeiros resultados obtidos com o programa foram os mapas sazonais e
mensais de dados de reanálise, os mapas de TSM evidenciaram que não há grande
amplitude térmica desta variável para a Costa Leste Potiguar. A direção dos Ventos
a 850 hPa apresentam predominantemente a direção sudeste na região de estudo.
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Os boxplots (Figura 16 e 17) mostram a relação de transporte e precipitação
de vapor sobre Natal. Além disso, há eventos como os maiores totais pluviométricos
não equivalerem diretamente ao maiores totais de vapor acumulado sobre a antena
RNNA.
Com a técnica da Correlação Cruzada foi possível estabelecer a quantificação
dos atrasos entre as variáveis oceânicas e meteorológicas. A Figura 18 apresenta
um lag horário entre IWV e precipitação. A Figura 19 exibe uma defasagem de
aproximadamente 6 horas entre sinais para Ventos a 850 hPa e IWV, esses
resultados confirmam a aplicação nowcasting da técnica GNSS.
O PROCEOS atingiu todas as expectativas otimizando o tempo para
processamento de dados sem exigir conhecimento prévio em programação.
Como trabalhos futuros, pretende-se migrar todas as linhas de comando para
JAVA© uma linguagem específica para interface gráfica e gratuita. Além da migração
novas funções serão desenvolvidas, para permitir que o usuário efetue o
processamento dos dados RINEX sem precisar ir até o JPL, configurando assim
uma ferramenta completa e inovadora em aplicações GNSS.
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ANEXO A – Arquivos ‘.sum’

(a)

(b)
ANEXO A - Produto de processamento realizado utilizando o software online APPS.
(a)Tamanho do cabeçalho: 24 linhas. (b)Tamanho do cabeçalho: 23 linhas.
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ANEXO B – TUTORIAL
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