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RESUMO 

A técnica de análise de sinais GNSS (Global Navigation Satellite System) emitidos por 

satélites tem sido largamente utilizada no campo da geodinâmica e da geodesia, como 

sensor para medidas de velocidades e deslocamentos de placas tectônicas e da 

representação da forma e da superfície da Terra. No entanto, o sinal proveniente do satélite 

sofre atrasos ao atravessar a atmosfera terrestre, especificamente em duas das suas 

camadas: (a) a camada ionosférica, na qual o sinal sofre atraso pela presença de átomos 

ionizados nesta região, e (b) a camada troposférica, onde o atraso acontece devido a 

presença de vapor d’água na região, sendo fortemente relacionado à quantidade de vapor 

d’água precipitável presente na mesma. Neste trabalho apresenta-se uma análise de dados 

de sinais GNSS, coletados em estações receptoras de superfície, visando aplicações 

relacionadas ao cálculo da quantidade de vapor d´água na troposfera. Os dados dos sinais 

GNSS foram obtidos diretamente do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) 

através da RBMC (Rede Brasileira de Monitoramento Continuo dos Sistemas GNSS). O 

processamento dos dados foi realizado utilizando-se o software GIPSY (GPS Inferred 

Positioning System) do JPL-NASA (Jet Propulsion Laboratory), que processa os dados 

observados dos satélites e fornece os valores de ZTD (Zenital Tropospheric Delay) ou 

Atraso Zenital Troposférico. A partir do conhecimento da temperatura e da pressão na 

posição da antena receptora dos sinais, determinou-se o IWV (Integrated Water Vapor), que 

representa o vapor d´água integrável na coluna atmosférica e está relacionado à 

pluviometria local. Aplicações foram feitas para as cidades de Natal e Mossoró. Das séries 

temporais dos parâmetros ZWD, IWV e Pluviometria – obtidas do INMET (Instituto Nacional 

de Meteorologia) - foram realizadas as correlações estatísticas entre estas variáveis, 

utilizando-se o software R. Correlações estatísticas entre sinais de GNSS e de Pluviometria 

vêm sendo usada como ferramenta de auxílio para a PNT (Previsão Numérica de Tempo). 

Este trabalho mostra, sem sombra de dúvida, que o parâmetro IWV pode ser utilizado como 

dado de entrada para aplicações de Nowcasting. 

 

Palavras–chave: GNSS; ZTD; ZWD; IWV; Pluviometria; Nowcasting; Natal; Mossoró.  

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

The GNSS signal analysis (Global Navigation Satellite System) issued by satellites has been 

widely used in the field of geodynamics and geodesy, as a sensor for speed measurements 

and displacement of tectonic plates and the representation of the shape and the Earth's 

surface. However, the satellite signal is delayed as it crosses the earth's atmosphere, 

specifically in two of its layers: (a) the ionospheric layer, where the signal is delayed by  

ionized atoms present in this region, and (b) the tropospheric layer, due to the presence of 

water vapor, and is strongly related to the amount of water vapor precipitable present in that 

region. This work presents data analysis of GNSS signals obtained from surface gauge 

stations, aiming applications related to the amount of water vapor in the troposphere. Data 

from the GNSS signals were obtained directly from the IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística) through its link with RBMC (Rede Brasileira de Monitoramento 

Continuo dos Sistemas GNSS). Data processing was performed using the GIPSY (GPS 

Inferred Positioning System) software, from JPL-NASA (Jet Propulsion Laboratory), which 

processes the observed data from satellites and provides ZTD values (Zenithal Tropospheric 

Delay). From the knowledge of temperature and pressure in the gauge station antenna, one 

can estimate IWV (Integrated Water Vapor), that means the water vapor in the atmospheric 

column and is related to the local pluviometry. Applications has been made on Natal and 

Mossoró cities and were made correlations between the variables from the time series 

obtained from INMET (Instituto Nacional de Meteorologia), for the ZTD parameters, IWV and 

Pluviometry, using statistical analysis from the R-software. Statistical correlations between 

GNSS and Pluviometry data could be used as a tool for NWP (Numerical Weather 

Prediction). This work shows, without a doubt, that this happen when IWV is used as input 

data for Nowcasting applications. 

 

Key-Words: GNSS; ZTD; ZWD ;IWV; Pluviometry; Nowcasting; Natal; Mossoró. 
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1 INTRODUÇÃO   
 

O estudo do geoposicionamento vem se mostrando importante na 

comunidade acadêmica, onde suas aplicações vão desde um simples 

posicionamento de um ponto na Terra (caso um usuário comum tenha interesse em 

saber tal localização, tais como na navegação em alto mar e nos transportes 

aéreos), até ao uso militar para acompanhamento de mísseis de precisão. 

O advento e a disseminação de técnicas modernas de espaço-geodésia, em 

particular de Global Positioning System (GPS), Sistema de posicionamento Global, 

tem revolucionado completamente metodologias e técnicas em muitos campos 

científicos. Diversos estudos têm sido feitos acerca da propagação de sinais do 

Global Navigation Satellite System (GNSS), Sistema de Navegação Global por 

Satélites, sendo tais sinais fortemente influenciados pela presença da atmosfera 

terrestre. O atraso dos sinais se dá basicamente em duas regiões da atmosfera: na 

Ionosfera (camada que se estende de 50km até 1000km) e na Troposfera (camada 

que inicia no solo e estende-se até cerca de 17km). Tendo em vista que as grandes 

quantidades de gases presentes na atmosfera localizam-se na troposfera, os 

geodesistas denominam os efeitos que ocorrem nesta região como troposféricos. 

(SPILKER, 1999). 

Atualmente, pesquisadores focados em aplicações de geodinâmica e clima 

utilizam observações GNSS como ferramenta fundamental em suas pesquisas, 

sendo uma ferramenta bem estabelecida e utilizada em diversos países, para medir 

conteúdo de vapor d´água na atmosfera (DAVIS et al., 1985; COMBRINK et al., 

2007). Centros como NOAA, ECMWF e JMA, nos EUA, União Europeia e Japão, 

respectivamente, utilizam produtos advindos dos sinais GNSS há cerca de 15 anos 

(ROFFATO et al., 2012). 

Na realidade, os sinais emitidos pelos satélites que se deslocam dentro do 

campo de visão de uma antena GNSS localizada no solo são captados por esta e 

analisados segundo softwares especializados, entre os quais destaca-se o GPS 

Inferred Positioning System (GIPSY), resultando no parâmetro Zenithal Tropospheric 

Delay (ZTD), ou atraso zenital troposférico. Este parâmetro, por sua vez, é utilizado 
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como ponto de partida na determinação dos valores de vapor d’água integrado na 

troposfera (IWV – Integrated Water Vapor).  

Os dados de geoposicionamento exibem uma vasta gama de utilização. Dentre 

elas, estão às aplicações em geodinâmica, no monitoramento do movimento da 

crosta, podendo tal análise ser feita a diversos níveis, sejam eles globais 

(movimento das placas), continentais, regionais (terremotos) ou locais (sismos), 

tamanha é a precisão milimétrica do GPS para o posicionamento estático (SEEBER, 

2003, p. 363-365).   

 A análise dos sinais de GNSS para os atrasos troposféricos e fins de 

alimentação dos modelos de PNT (Previsão numérica de Tempo) através dos 

valores do IWV são apenas uma das diversas maneiras de usufruir dessa tecnologia 

de baixo custo na aquisição de seus dados.  

 Nos dias atuais, o uso de dados GNSS, por si só, não é uma técnica de 

previsão de tempo, mas é uma ferramenta auxiliar bastante útil para alimentar os 

modelos meteorológicos de previsão de tempo. 

Neste trabalho, analisam-se os valores do IWV a partir de dados provenientes 

do atraso que sofrem os sinais emitidos pelos satélites, ao atravessarem a 

troposfera sobre as estações GNSS localizadas nas cidades de Natal e Mossoró, 

ambas no estado do Rio Grande do Norte (RN), Brasil.  

As escolhas dessas duas regiões justificam-se por apresentarem condições 

climáticas diferentes, sendo uma delas, Natal, de clima tropical úmido quente, e a 

outra, Mossoró, de clima semiárido, desejando-se, assim, observar a variação do 

ZTD em regiões diferentes. A estação de Natal (RNNA) está localizada no Campus 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN, enquanto a estação de 

Mossoró (RNMO) localiza-se no Campus da Universidade Federal Rural do Semi-

Árido (UFERSA). Os resultados provenientes dos dados dessas estações foram 

comparados àqueles de modelos globais e, em seguida, foram feitas correlações do 

parâmetro IWV com a pluviometria dessas cidades, utilizando-se as séries temporais 

no período de 2010 a 2015. 
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1.1 HIPÓTESE 

A existência do vapor d’água na troposfera influencia a propagação dos sinais 

GNSS. Portanto, é possível quantificar o vapor d’água integrado na troposfera a 

partir da análise do atraso dos sinais GNSS. 

 

1.2 OBJETIVO GERAL 

Caracterizar, a partir do uso de uma nova ferramenta de sensoriamento 

remoto, eventos da pluviometria das cidades de Natal e Mossoró, no estado do Rio 

Grande do Norte. 

 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar coleta e análise de dados de satélite das estações GNSS de 

Natal e Mossoró e, a partir desses dados, determinar o atraso zenital 

troposférico (ZTD) para as cidades citadas; 

 A partir dos resultados de ZTD determinar o conteúdo de vapor d´água 

integrado nas suas respectivas regiões troposféricas;  

 Correlacionar os eventos pluviométricos com o atraso zenital 

troposférico (ZTD); 

 Estimar, através de técnicas estatísticas de correlações, o limite de uso 

da técnica de recepção de sinais GNSS como ferramenta auxiliar de 

previsão da pluviometria de uma determinada região.  
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2 DESENVOLVIMENTO TEÓRICO  

Para fins de estudos, a atmosfera pode ser dividida de diversas maneiras. 

Uma delas é aquela estabelecida pelo parâmetro temperatura (ver Figura 01), na 

qual tal divisão varia de acordo com a altitude. A troposfera é a primeira camada da 

atmosfera terrestre; nela está contido o ar que respiramos. Essa camada tem 

espessura média de cerca de 12km, variando positivamente para cerca de 16km  no 

equador e negativamente nos polos para algo em torno de 8km. Ela contém 

aproximadamente 75% da massa molecular total da atmosfera e, virtualmente, todo 

o vapor d´água e aerossóis (BARRY e CHORLEY, 2013, p.32).  

 

Figura 01 - Divisão da atmosfera terrestre pelo parâmetro temperatura (KELLEY, 2008). 

 Durante os bilhões de anos de evolução do planeta Terra, a sua atmosfera 

sofreu várias modificações e, atualmente, sua composição química para o ar seco é 

de aproximadamente 78% de Nitrogênio, 21% de Oxigênio e cerca de 1% para os 

demais gases. Dentre estes últimos, o Argônio é o mais abundante. 

 Na troposfera a temperatura e pressão decaem com a altitude, além de 

ocorrerem os fenômenos atmosféricos naturais, tais como chuva, formação de 

nuvens, geadas, nevoeiros, ventos, circulação geral da atmosfera etc.  
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A tropopausa é a zona de transição entre a troposfera e a estratosfera. Ela se 

encontra como um limite divisor da troposfera e estratosfera, com a espessura de 

3km a 5km, aproximadamente. Sua principal característica é a baixa ou nula 

variação negativa da temperatura com a altitude (cerca de 2ºC a cada 1000m), tendo 

uma temperatura média de -60ºC. 

Ela tem uma posição variável de acordo com a temperatura da troposfera. 

Caso as correntes de ar abaixo estejam mais quentes, ela tende a subir, de maneira 

que sua temperatura diminui (BARRY e CHORLEY, 2013, p.32-33), apresentando 

no equador uma maior altitude e, portanto, uma temperatura menor, cerca de -80ºC.  

A Estratosfera é a camada acima da tropopausa, estende-se até cerca de 

50km de altitude, contém por volta de 19% dos gases atmosféricos, no entanto, 

apresenta baixa quantidade de vapor d’água que pode ser evidenciado pela quase 

ausência de nuvens. Diferentemente das outras camadas, ela apresenta um 

aumento significativo da temperatura com a altitude, devido à absorção de radiação 

ultravioleta pelas moléculas de oxigênio (BARRY e CHORLEY, 2013, p.35). 

Encontra-se na estratosfera a camada de ozônio (O3) ou ozonosfera, uma camada 

onde o ozônio é mais concentrado, sendo este produzido pela absorção de radiação 

ultravioleta (radiação de alta frequência) oriunda do Sol, pelos gases atmosféricos. 

A Neutrosfera ou atmosfera neutra tem início no solo e estende-se até 

aproximadamente 50km de altitude. Acima dessa altitude, inicia-se a ionosfera. Ela 

engloba a troposfera, tropopausa, estratosfera e parte da estratopausa (SAPUCCI, 

2005). 

  

2.1 PROPAGAÇÃO DOS SINAIS GNSS NA IONOSFERA 

 Os sinais GNSS sofrem desvio de trajetória durante o percurso pela ionosfera 

que é caracterizada como um meio dispersivo (SEEBER, 2003, p.589). Esse desvio 

é diretamente proporcional ao TEC (Total Electron Content – Conteúdo Total de 

Elétrons), porém inversamente proporcional ao quadrado da frequência do sinal. 

Seus efeitos podem ser minimizados, através de uma técnica de combinação de 

dois sinais com frequências altas e diferentes. A tabela 1 mostra os valores 

encontrados para os erros causados durante a passagem das ondas pela ionosfera 

para receptores de uma e duas frequências (SEEBER apud MONICO, 2007, p.217).  
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Tabela 1 -  Efeitos Médios do atraso de propagação provocado pela ionosfera. 

Uma frequência  400 MHz  1600 MHz  2000 MHz 8000 MHz  

Efeito médio  50 m  3 m 2 m 0,12 m  

90% < do que  250 m  15 m 10 m 0,6 m  

Efeito Máximo  500 m 30 m  20 m 1,2 m  

Duas frequências  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  

90% < do que  10 m 6,6 cm  1,7 cm  0,21 cm 

Efeito máximo  36 m  22 cm  4,5 cm  0,43 cm  

 

 Portanto, o objetivo de combinar dois sinais de frequências diferentes é 

proporcionar uma redução do erro estimado na determinação do ponto considerado. 

 

2.2 O AUMENTO NO CAMINHO DE PROPAGAÇÃO DO SINAL GNSS 

 A refração sofrida pelos sinais ao atravessar a atmosfera causa um aumento 

no caminho de propagação da radiação, sendo este maior conforme a altitude 

diminui devido ao crescimento da densidade da atmosfera. Tal aumento gera um 

atraso na chegada do sinal na estação receptora.  

 A figura 02 mostra um esquema do que acontece com o sinal no caminho 

entre o satélite e o receptor ao se propagar pela atmosfera.  

 Através da utilização de funções de mapeamento, o atraso do sinal entre o 

receptor e o satélite é calculado fazendo-se virtualmente um rebatimento da posição 

do satélite para a posição do zênite sobre a antena receptora.  

 A função de mapeamento tem como objetivo captar o sinal de toda a 

constelação de satélites que está dentro de ângulos maiores que 15º, pois para 

ângulos menores que esse valor, sendo a atmosfera mais densa, os valores do erro 

aumentam muito. Através dela, o atraso do sinal entre o receptor e o satélite é 

calculado fazendo-se virtualmente um rebatimento da posição do satélite para a 

posição do zênite sobre a antena receptora. 
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Figura 02 - Ilustração do atraso troposférico nos sinais GPS ao se propagarem na atmosfera terrestre 

(Fonte: SAPUCCI et. al., 2003). 

 

2.3 O ATRASO ZENITAL TROPOSFÉRICO (ZENITHAL TROPOSPHERIC DELAY- 

ZTD)  

Caso seja negligenciado o atraso causado pela presença da atmosfera no 

caminho de propagação dos sinais de radiofrequência, denominado ZTD, podem 

ocorrer erros na determinação das coordenadas finais (MONICO, 2000). Neste 

aspecto, esse atraso vem sendo minimizado com o emprego de modelos 

desenvolvidos empiricamente. 

O ZTD se divide em duas componentes básicas: a componente úmida ou 

ZWD (Zenithal Wet Delay) ou Atraso Zenital Úmido e a componente seca ou 

hidrostática ZHD (Zenithal Hidrostatic Delay) ou Atraso Zenital Hidrostático. A soma 

dos valores do ZHD e ZWD resulta no valor do ZTD estabelecido na equação 1 

(DAVIS apud SAPUCCI et at., 2003):  

𝑍𝑇𝐷 = 𝑍𝐻𝐷 + 𝑍𝑊𝐷                                                                                               (1) 

O ZWD é causado pela presença de vapor d’água na atmosfera, compondo 

cerca de 10% do valor ZTD total, com uma diferença de comprimento entre os dois 

sinais variando entre 1cm e 35cm, e tem seu valor variável chegando até 20% do 
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valor do ZTD. Ele pode ser encontrado utilizando-se a equação empírica a seguir 

(SPILKER apud SAPUCCI et al., 2005): 

𝑍𝑊𝐷 = 10−6 ∫ (𝐾2 +
𝜀

𝑇
+ 𝑍𝑊

−1 + 𝐾3
𝜀

𝑇2
𝑍𝑊

−1) 𝑑ℎ
∞

ℎ0
           onde:                          (2) 

ε é a pressão parcial do vapor d’água;  

𝑇 é a temperatura; 

ℎ é a altitude entre a antena e o satélite; 

Z𝑤−1  é o inverso da constante de compressibilidade do vapor d’água; 

𝑘2  = 22,10KhPa-1 e   𝑘3  = 373900K2hpa-1 são as constantes de refratividade 

atmosférica. 

O ZHD é causado pelo conjunto dos outros gases que compõem a atmosfera. 

No entanto, sua variação é de cerca de apenas 2% durante todo o dia, e seu valor 

permanece constante durante várias horas. Ele está relacionado com a pressão de 

superfície 𝑃0 , a altitude ℎ0  e a latitude α podendo ser encontrado utilizando-se a 

equação 3, a seguir (DAVIS et al., 1985): 

𝑍𝐻𝐷 =  0,002277.
𝑃0

𝑓(𝛼,ℎₒ) 
                     (3) 

Onde: 𝑓(𝛼, ℎ0) =  1 − 0,0025. cos(2𝛼) –  0,00028ℎ0 

 Tal é a acurácia dos valores do ZHD, que para barômetros de precisão 

elevada, o erro associado é menor que 1mm, (BEVIS apud ROFATOO et al., 2012). 

  O ZTD apresenta variabilidade sazonal. Sendo a componente hidrostática 

(ZHD) de baixa variação, tal variabilidade tem sua maior parte dependente da 

componente úmida (ZWD), tendo em vista que esta é dependente da quantidade de 

vapor d’água da atmosfera, podendo seus valores serem percebidos com maior 

facilidade nas diferenças sazonais presentes entre o verão e o inverno. (SAPUCCI et 

al., 2007).  
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2.4 O VAPOR D’ÁGUA 

 O vapor d’água é um elemento indispensável para a manutenção da vida no 

planeta. Conhecer o seu valor é importante, pois ele é fundamental para os eventos 

meteorológicos como chuvas, tempestades, geadas, etc. Além disso, está ligado 

como fundamento indispensável ao ciclo hidrológico.  

Técnicas de detecção dos valores do IWV (Integrated Water Vapor) ou Vapor 

D’água Integrado na coluna atmosférica já são bem conhecidas. Todavia, a 

utilização de dados GNSS tem proporcionado uma boa relação custo-benefício, 

comparado com radiossondas e radiômetros (SAPUCCI et al., 2004). 

 Sabendo-se os valores do ZWD, é possível encontrar os valores do IWV 

através da seguinte equação (BEVIS apud ROFATTO et al., 2012):  

𝐼𝑊𝑉 =  𝑍𝑊𝐷. 𝛹                                                (4) 

Sendo  𝛹 uma constante dada por: 

 

Ψ = 
106

𝑅𝑤[𝑘2 + 
𝑘3
𝑡𝑚

]
                                                                                                      (5)           

onde: 

𝑅𝑤 = (461,5181) JKg-1K-1  é a constante específica para o vapor d’água.  

 O fator tm é o valor da temperatura do perfil troposférico em Kelvin. Para cada 

região do globo foram desenvolvidas equações a fim de determinar o valor de tm, 

cujos valores, encontrados por BEVIS, foram utilizados na Europa, e não atingiram 

precisão satisfatória. Então, foi necessária a aplicação de ajustes e, em seguida, 

desenvolvido um modelo melhor para a região, assim como um outro para o Brasil 

(SAPUCCI et al. 2004). Através dele, podem-se encontrar os valores da tm com 

maior precisão para a região, sendo seu resultado apresentado na equação 6 a 

seguir: 

𝑇𝑚 = 0,558𝑇𝑠 + 0,0105𝑃𝑠 + 110,578                                                 (6) 

𝑇𝑠 e 𝑃𝑠  representam, respectivamente, os valores da temperatura e da 

pressão na superfície na superfície. 
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2.5 CÁLCULO DOS COEFICIENTES DE CORREÇÃO  

Para que se possa calcular o conhecido coeficiente de Pearson p ou r de uma 

correlação linear para um dado par de variáveis (𝑥, 𝑦) utiliza-se:  

𝑝𝑥𝑦 =
𝑐𝑜𝑣(𝑥,𝑦)

√𝑉𝑎𝑟(𝑥).𝑉𝑎𝑟(𝑦)
=  

𝜎𝑥𝑦

𝜎𝑥.𝜎𝑦
            (7) 

ou 

𝑟 =
𝑆𝑥𝑦

√𝑆𝑥𝑥.𝑆𝑦𝑦
               (8) 

onde: 

o desvio padrão de 𝑥 é dado por 𝑆𝑥𝑥 = ∑ 𝑥𝑖
2 −

1

𝑛
∑ (𝑥𝑖)2

𝑖𝑖                   (9) 

o desvio padrão de Y é dado por  𝑆𝑦𝑦 = ∑ 𝑦𝑖
2 −

1

𝑛
∑ (𝑦𝑖)2

𝑖𝑖                 (10) 

E a covariância é dada por 𝑆𝑥𝑦 = ∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖𝑖 −
1

𝑛
∑ 𝑥𝑖 ∙ ∑ 𝑦𝑖𝑖𝑖               (11) 

Os valores do coeficiente de correlação variam sempre entre -1 e 1. Embora 

existam na literatura outros critérios de classificação para as correlações, a abaixo 

apresentada foi aquele que nos pareceu mais adequado a este trabalho, por não 

haver uma tabela de correlação padrão para as variáveis em questão, o qual foi 

determinado pela regra de Trumb (HINKLE et al, 2003). Essa regra divide os valores 

dos coeficientes de correlação em grupos: correlação desprezível, compreendendo o 

intervalo entre 0,0 <  |𝑟| < 0,3; correlação fraca, intervalo entre 0,3 < |𝑟|  < 0,5; 

correlação moderada, intervalo entre 0,5 < |𝑟| < 0,7; correlação forte, entre 0,7 < |𝑟| < 

0,9 e, acima de 0,9, correlação muito forte.  
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 A pesquisa desse trabalho foi desenvolvida no Centro de Ciências Exatas e 

da Terra (CCET), situado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), 

Campus de Natal, e na Universidade Federal do Semiárido (UFERSA), Campus de 

Mossoró, onde foi possível a obtenção e análise dos dados.  

  

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 O Rio Grande do Norte (figura 03) é um estado localizado na região Nordeste 

do Brasil, com cerca de 3.408.510 habitantes, área de 52.811,126km2, densidade 

demográfica de 59,99 hab/km2 e constituído de 167 municípios. Tem como capital a 

cidade de Natal (IBGE, 2014). 

  

Figura 03 -  Rio Grande do Norte – RN (Fonte: IBGE) 

  

O estado do RN divide-se em 04 grandes mesorregiões: Leste, Agreste, 

Central e Oeste, de acordo com suas posições geográficas. O seu clima apresenta-

se dividido em tropical úmido e tropical semiárido. A figura 04 mostra a pluviometria 

média do estado para suas mesorregiões (CPRM, 2010).  
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Figura 04 - Divisões das regiões e pluviometria média do RN (Fonte: CPRM, 2010). 

 

 O clima é fortemente influenciado pela Zona de Convergência Intertropical 

(ZCIT) (Figura 05), que é a região da Terra onde se verifica o encontro dos ventos 

Alísios de Nordeste (hemisfério norte) e de Sudeste (hemisfério sul). Em decorrência 

de sua variação de latitude, há influência direta no regime pluviométrico da região 

nordeste do Brasil: quanto mais ao Norte, menor é o índice pluviométrico e, quanto 

mais ao Sul maior, sendo esta variação o mecanismo principal responsável pelas 

chuvas nesta região (MOLION e BERNARDO, 2002).  

 Outro sistema sinótico (sistemas meteorológicos de grande escala) que 

influencia na pluviometria local, são os Vórtices Ciclônicos de Altos Níveis (VCANS) 

que são sistemas de baixa pressão em grande escala cuja formação se dá na alta 

troposfera e tem o centro mais frio que as bordas (GAN,1982). Atuam tanto na 

inibição como na formação da convecção, sendo possíveis os grandes volumes de 

pluviometria ocorrerem nas regiões periféricas enquanto que no seu centro, há total 

inibição de chuvas (ALVES apud SHCMIDT ,2014).  

 Outros sistemas sinóticos presentes, são as Linhas de Instabilidade (LI), 

formadas pela convecção causada pela brisa marítima na linha costeira, que 

originam nuvens cumulonimbus. Complexos Convectivos de Mesoescala (CCMS) 

que são conjuntos de nuvens cúmulos e cumulonimbus que geram grandes 

quantidades de precipitação em curto espaço de tempo (Souza apud SCHMIDT, 

2014). 
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 Ademais, os Distúrbios ondulatórios de Leste (OL) exercem influência 

também, os quais se tratam de grandes massas de ar úmidas que se deslocam de 

leste para oeste da costa da África até o nordeste brasileiro. Estes transportam 

grandes quantidades de vapor d´água (SHMIDT, 2014).   

 

Figura 05: - Zona de Convergência Intertropical ZCIT (Fonte: INPE/CPTEC, 2016) 

 

A cidade de Natal (Figura 06) esta localizada no extremo leste da região 

Nordeste. Ela pertence à mesorregião do Leste Potiguar com posição geográfica 05º 

47’ 42’’ de latitude Sul (S) e 35º 12’ 34’’ de longitude Oeste (W). Natal apresenta 

uma área de 167,264 km² com média de 862.044 habitantes de acordo com o último 

censo oficial (IBGE, 2014).  

Em relação ao tempo e ao clima, Natal apresenta uma temperatura média 

anual de 27,1ºC, com média máxima de 30,0 ºC e mínima de 21,0 ºC, com umidade 

relativa do ar de 76% e clima tropical chuvoso quente (Instituto de Desenvolvimento 

Sustentável e Meio Ambiente - IDEMA, 2013). Durante o período da quadra chuvosa 

(abril a julho) é atingido o valor máximo do regime de chuvas para esta cidade, 

exibindo seu valor médio anual de 1554,3 mm (Companhia de Pesquisa de 

Recursos Minerais - CPRM, 2010). As chuvas diminuem substancialmente em torno 

dos meses de setembro a dezembro. 
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Figura 06 - A cidade de Natal-RN. (Fonte: IBGE). 

A cidade de Mossoró (figura 07) está localizada a Oeste da cidade de Natal, 

pertencendo à mesorregião do Oeste com posição geográfica 5º 11’ 17’’ de latitude 

sul (S) e 37º 20’ 38,4’’ de longitude oeste (W) e está 37m acima do nível do mar. 

Mossoró apresenta uma área de 2.099,360 km² com média de 284.268 habitantes 

de acordo com o último censo oficial (IBGE, 2014).  

Sobre o tempo e o clima, Mossoró apresenta uma temperatura média anual 

de 27,4ºC, com média máxima de 36,0ºC e mínima de 21,0ºC, com umidade relativa 

do ar de 70% e clima muito quente e semiárido (IDEMA, 2008). Durante o período 

da quadra chuvosa (fevereiro a maio) é atingido o valor máximo do regime de 

chuvas para esta cidade, com seu valor médio anual de 757,7 mm (CPRM, 2010). 

 

Figura 07 - Cidade de Mossoró (Fonte: IBGE) 
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3.2 AQUISIÇÃO DOS DADOS 

 Foram utilizados dados GNSS CORS (Continuously Operating Reference 

Station) da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS 

(RBMC), coletadas de 02 estações receptoras, localizadas respectivamente em 

Natal, Campus da UFRN (estação RNNA), e em Mossoró, instaladas no Campus da 

UFERSA (estação RNMOS). As citadas estações têm seus dados transmitidos via 

internet. Seus bancos de dados podem ser encontrados no site do IBGE.  

 As figuras 08 e 09 mostram, respectivamente, a antena da estação GNSS 

(RNNA) e o sistema de aquisição de dados, ambos instalados no campus da UFRN. 

 

Figura 08 - Estação GNSS instalada no campus da UFRN. 

 

Figura 09 - Sistema de aquisição de dados. 

 A figura 10 mostra a rede de estações GNSS instaladas no Brasil, enquanto a 

figura 11 apresenta as duas estações localizadas no estado do Rio Grande do Norte, 

que são coordenadas pela RBMC.  
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Figura 10 - Rede de estações GNSS no Brasil. 

 

Figura 11 - Estações GNSS no Rio Grande do Norte, RNNA e RNMOS. 

 

 Após a aquisição no do site do IBGE, os dados de navegação e observação 

são processados no software GIPSY, onde são transformados para um arquivo de 

texto que pode ser lido por qualquer software que utilize tabelas (por exemplo, Excel, 

Matlab, etc.).  

Por outro lado, as tabelas A1 e A2, disponibilizadas no Apêndice A, são, 

respectivamente, exemplos da saída dos dados processados pelo GIPSY e pelo 

INMET. 
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 Pode-se perceber na tabela A1, que a coluna 1 indica o tempo de início dos 

dados, em segundos; a coluna 2 (GPS_Time(yyyy:mm:dd:hh:mm:ss.ssss)) indica o 

tempo em anos, meses, dias, horas, minutos, segundos e milésimos de segundos, 

neste caso, para o primeiro dia do mês de janeiro de 2011; a coluna 3 (HZTrop) 

indica o valor do ZHD em metros; a coluna 4 (WZTrop)  indica o valor do ZWD em 

metros e a coluna 5 (Sig) indica a valor do erro estimado para cada medida do ZWD 

em metros.  

 A tabela A2, exemplificada para apenas um dia, estão os dados de 

temperatura e de pressão do ar. Nesta tabela, as colunas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, 

indicam a data, o horário em UTC (Coordenated Universal Time), a temperatura 

instantânea, a temperatura máxima, a temperatura mínima, a pressão instantânea, a 

pressão máxima, a pressão mínima e a precipitação, respectivamente.  

 

3.3 DIAGRAMA DE AQUISIÇÃO E TRATAMENTO DE DADOS.  

 A figura 12 a seguir, representa esquematicamente a rota seguida para a 

análise dos dados e suas correlações a partir do uso do programa R.  
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Figura 122 – Diagrama de blocos da metodologia de análise de dados utilizada neste trabalho 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De posse dos dados do ZWD, calculados no período de 2010 a 2015, foram 

realizados os ajustes nos mesmos, transformando os seus períodos que são 

fornecidos em minutos para períodos horários. 

Entretanto, como ocorre na maioria dos bancos de dados experimentais, 

faltam alguns dados nas séries e estes são indicados nas tabelas pela notação NA. 

Deste modo, faz-se necessário que se complete tais bancos de dados, e, para tanto, 

utiliza-se um método estatístico conhecido como imputação de dados, onde, a partir 

de estimativas de valores, podem-se completar os dados faltosos. 

 Para tal tarefa de preenchimento, utilizou-se a subrotina mice pertencente ao 

software R. A subrotina mice utiliza o método de imputação múltipla, tornando, desta 

forma, possível realizar-se a imputação dos dados, ou seja, completar os poucos 

dados que faltavam na série, não mais que 10% dos valores de todo o período 

considerado para ambas as cidades. As figuras 13 e 14 mostram as séries já 

completadas, para o ZWD. O mesmo método é utilizado para as outras variáveis 

utilizadas neste trabalho.   

 

Figura 13 - Série temporal para o ZWD, no período de 2010 a 2015 Natal-RN. 
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Figura 14 - Série temporal para o ZWD, no período de 2010 a 2015 Mossoró-RN. 

 

Os dados de temperatura do INMET são fornecidos em graus Celsius e 

devem ser convertidos para a unidade Kelvin, gerando-se, assim, um novo banco de 

dados nas escalas corretas, apresentadas nas figuras 15 e 16. 

 

Figura 155 - Série temporal da temperatura no período de 2010 a 2015, na cidade de Natal-RN. 
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Figura 166 - Série temporal da temperatura no período de 2010 a 2015, na cidade de MossoróRN. 

 

Dados diários de pressão também utilizados e apresentados nas figuras 17 e 

18, estão na unidade hectoPascal (hPa), onde 1hPa = 10²Pa.  

 

Figura 177 - Série temporal da pressão no período de 2010 a 2015, na cidade de Natal-RN 
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Figura 188 - Série temporal da pressão no período de 2010 a 2015, na cidade de Mossoró-RN 

 

São apresentados nas figuras 19 e 20 os gráficos para os valores da 

pluviometria dos seis anos para as duas cidades. 

 

Figura 199 - Série temporal da pluviometria, no período de 2010 a 2015 Natal-RN. 
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Figura 20 - Série temporal da pluviometria, no período de 2010 a 2015 Mossoró-RN. 

 

Em seguida, os dados foram convertidos em IWV através do uso das 

equações 4, 5 e 6, utilizando para tanto o programa PROCEOS, software 

desenvolvido em ambiente Matlab (Tenório R.B.A. e Da Silva M.P., 2016).  

A tabela A3 (Apêndice A) apresenta os dados de IWV para um dia em Natal-

RN, calculados a partir do software PROCEOS, onde a coluna 1 indica a data, a 2 

indica a hora e a 3 indica o valor do IWV cuja unidade é o kg.m-². O gráfico da série 

completa está mostrado nas figuras 21 e 22. 

 

Figura 21 - Série temporal para o IWV, no período de 2010 a 2015 na cidade de Natal-RN. 
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Figura 22 - Série temporal para o IWV, no período de 2010 a 2015 na cidade de Mossoró-RN. 

 

4.1 DADOS E GRÁFICOS GERADOS PELA ANÁLISE DE CORRELAÇÃO 

Os dados de IWV foram correlacionados com os valores anuais, sazonais, 

mensais e de um dia de incidência pluviométrica, utilizando o software R, que vem 

com o comando cor.test, onde se pode verificar se a correlação é estatisticamente 

significante, sendo o coeficiente de Pearson implementado no comando, com valor 

de =5%, obtendo-se, deste modo, um intervalo de confiança de 95%.  

A tabela 2 apresenta os valores anuais, e as tabelas 3 e 4 apresentam os 

valores sazonais e mensais de partes das tabelas originais para a cidade de Natal 

(A4 e A5), que se encontram no apêndice A. De igual modo, as tabelas 5, 6 e 7 

mostram, respectivamente, os valores anuais, sazonais e mensais, obtidos para 

Mossoró. Essas duas últimas tabelas foram retirados das tabelas originais (A6 e A7) 

presentes no Apêndice A. 

 

 

 

 



37 

 

 

Tabela 2: Correlação IWV e Pluviometria Anual Natal-RN 2010 à 2015.  

Correlação IWV e Pluviometria Anual Natal-RN 

Pluviometria Coeficiente de Correlação  p-valor  

Ano de 2010 0,12 < 2,2e-16 

Ano de 2011  0,21 < 2,2e-16 

Ano de 2012  0,27 < 2,2e-16 

Ano de 2013  0,27 < 2,2e-16 

Ano de 2014  0,27 < 2,2e-16 

Ano de 2015 0,24 < 2,2e-16 

Período de 2010 a 2015 0,23 < 2,2e-16 

 

 

 

Tabela 3: Correlação sazonal Natal-RN 2010. 

Correlação IWV e Pluviometria Sazonal Natal-RN 

Estação/Ano Coeficiente de Correlação p-valor 

Jan-Fev 2010 0,17 4,16E-10 

Mar-Mai 2010 0,08 0,0000813 

Jun-Ago 2010 0,10 0,001772 

Set-Nov 2010 0,19 < 2,2e-16 

 

 

 

Tabela 4: Correlação mensal Natal-RN primeiro semestre 2011. 

Correlação IWV e Pluviometria Mensal Natal-RN  

Mês/Ano  Coeficiente de Correlação  p-valor  

jan/11 0,15 2,51E-02 

fev/11 0,26 1,03E-08 

mar/11 0,21 5,07E-06 

abr/11 0,17 4,89E-03 

mai/11 0,21 4,84E-06 

jun/11 0,28 1,07E-11 

 



38 

 

 

Tabela 5: Correlação IWV e Pluviometria Anual Mossoró-RN 2010 à 2015. 

Correlação IWV e Pluviometria Anual Mossoró-RN 

Pluviometria Coeficiente de Correlação  p-valor  

Ano de 2010 0,12 < 2,2e-16 

Ano de 2011  0,11 < 2,2e-16 

Ano de 2012  0,07 4,12E-11 

Ano de 2013  0,13 < 2,2e-16 

Ano de 2014  0,09 
< 2,22e-

16 

Ano de 2015 0,12 < 2,2e-16 

Período de 2010 a 2015 0,10 < 2,2e-16 

 

 

 

Tabela 6: Correlação IWV e pluviometria sazonal Mossoró-RN 2014. 

Correlação IWV e Pluviometria Sazonal Mossoró-RN  

Estação/Ano  Coeficiente de Correlação  p-valor  

Dez-Fev 2014 0,10 2,30E-03 

Mar-Mai 2014 0,08 0,0003284 

Jun-Ago 2014 0,16 3,71E-11 

Set-Nov 2014 0,08 0,0001752 

 

 

 

Tabela 7: Correlação IWV e pluviometria mensal Mossoró-RN segundo semestre 2015 

Correlação IWV e Pluviometria Mensal Mossoró-RN  

Mês/Ano  Coeficiente de Correlação  p-valor  

jul/15 0,13 0,0004162 

ago/15 NA NA 

set/15 0,09 0,01698 

out/15 0,08 0,0344 

nov/15 NA NA 

dez/15 0,10 0,005304 
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As tabelas a seguir demonstram a crescente correlação do IWV com a 

pluviometria conforme a escala de tempo diminui.  

 

Tabela 8: Correlação IWV e pluviometria Natal-RN. 

Correlação IWV e Pluviometria Natal-RN 

Pluviometria Correlação  p-valor  

Ano de 2014  0,27 < 2,2e-16 

Jun-Ago 2014 0,38 < 2,2e-16 

jun/14 0,47 2,20E-16 

Quinzenal 0,58 2,20E-16 

Diário 0,70 0,00015 

 

 

Tabela 9: Correlação IWV e pluviometria Mossoró-RN. 

Correlação IWV e Pluviometria Mossoró-RN 

Pluviometria Coeficiente de Correlação  p-valor  

Ano de 2013  0,13 < 2,2e-16 

Mar-Mai 2013 0,17 4,44E-13 

abr/13 0,25 1,43E-08 

Quinzenal 0,26 6,78E-04 

Diário 0,57 0,003658 

 

As tabelas 8 e 9, por exemplo, mostram que os resultados das correlações 

são estatisticamente confiáveis, pois apresentam um p-valor sempre < 0,05 para 

todas as correlações, as quais são positivas e acima de 0,1.  

Os gráficos a seguir, figura 23, para Natal-RN, e figura 24, para Mossoró-RN, 

apresentam-se as linhas de tendências para as curvas, sendo estas apenas guias 

para os olhos.  
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Figura 233 - Correlação do IWV para Natal-RN 

 

 

  Figura 24 - IWV correlação Mossoró-RN 

 

Com o intuito de melhor observar o comportamento das correlações entre as 

duas variáveis em questão, são apresentados as curvas normalizadas (no intervalo 
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de 0 a 1) dos valores de IWV e da precipitação. A figura 25 exibe o gráfico para a 

cidade de Natal-RN e a figura 26, para a cidade de Mossoró-RN. Aqui também 

apresentam-se as linhas de tendências para as curvas, sendo estas apenas guias 

para os olhos.  

 

Figura 245 - IWV normalizado Natal-RN 13/06/2014 

 

 

Figura 256 - IWV normalizado Mossoró-RN 19/04/201l3 
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4.2 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

4.2.1 - ANÁLISE CLIMATOLÓGICA DA REGIÃO DE ABRANGÊNCIA DO 

TRABALHO  

É fundamental para esta análise, observar a influência da topografia na 

precipitação sobre o estado do Rio Grande do Norte.   

Na figura 27 - (a) e (b), são mostradas em 3D a topografia do estado do Rio 

Grande do Norte, com as localizações aproximadas das maiores cidades do estado. 

Na figura 27-(a), observa-se a existência de uma faixa de relevo de maior altitude na 

direção  NE-SO,  na   região   denominada   Serra  Potiguar,   que   na   realidade   é  

 

Figura 26 - Mapa topográfico e da amplitude da precipitação média anual do estado do Rio Grande 
do Norte em 3 Dimensões (Adaptado de SCHMDIT, 2014.) 
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continuação da conhecida Chapada da Borborema. Enquanto isso, a figura 27-(b) 

mostra a distribuição da precipitação no estado em mm (SCHMDIT, 2014). 

Por localizar-se na região conhecida como mesorregião Oeste Potiguar, a 

sotavento da região montanhosa do estado do RN, a cidade de Mossoró, assim 

como na maior parte dessa região, não apresenta ocorrência de chuvas orográficas. 

A precipitação é resultante da presença de sistemas sinóticos, tais ZCIT, VCANs, 

CCMs e LI (SCHMDIT, 2014). 

Entre tais sistemas, aquele que provoca maior incidência pluviométrica em 

Mossoró está relacionado à descida da ZCIT em períodos entre fevereiro a maio, o 

que consequentemente, nos dá valores de correlações maiores para esse período 

do ano. 

Nessa região a umidade trazida pelos ventos de Leste encontra uma cadeia 

de montanhas conhecida como Serras Potiguares (Chapada da Borborema), o que 

faz com que praticamente toda a umidade fique na região do agreste e litorânea do 

estado do RN, ou seja, por efeitos de convecção forçada a maior parte da 

precipitação ocorre sobre essas regiões (SCHMDIT, 2014).  

Em relação a Natal, essa cidade é bastante beneficiada pela presença do 

oceano, pois ela recebe umidade transportada pelos ventos alísios, bem como dos 

Distúrbios Ondulatórios de Leste, dos VCANS e das brisas, o que proporciona uma 

maior incidência pluviométrica para a região (SCHMDIT, 2014). 

A análise das tabelas de correlação leva a perceber claramente a distinção 

entre os valores das correlações da IWV com a pluviometria, a depender da região 

em questão.   

Em regiões diferentes, os valores mudam, embora estejam tratando do 

mesmo período do ano.  Isto se deve ao fato destas apresentarem climas diferentes. 

A cidade de Natal possui clima tropical chuvoso quente, enquanto que a cidade de 

Mossoró apresenta clima semiárido, o que por sua vez altera o período chuvoso, e 

também o volume de incidência pluviométrica. Segundo a CPRM, 2010, constata-se 

que Natal exibe em média um volume anual de chuva duas vezes maior que 

Mossoró.   
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4.2.2 - ANÁLISE DAS CORRELAÇÕES ANUAIS E SAZONAIS 

 As correlações para escalas anuais são baixas, bem como para escalas 

sazonais, porém, nesta última já é perceptível um aumento nos seus valores. Para 

Natal, anualmente, observa-se valores em torno de 0,2, mas sazonalmente, pode-se 

observar valores acima de 0,3, no período da quadra chuvosa. Mossoró, por sua 

vez, apresenta valores de correlação menores. Anualmente, encontram-se valores 

em torno de 0,12. Essa condição mostra um aumento discreto na escala sazonal, 

embora os valores das correlações não atinjam 0,2. 

 

4.2.3 - ANÁLISE DAS CORRELAÇÕES MENSAIS E QUINZENAIS 

Para Natal, as correlações mensais apresentam valores consideráveis. 

Encontram-se valores de até 0,47, o que para o caso de pluviometria já é uma 

correlação considerada significativa. Já para a correlação quinzenal, encontra-se 

valor de 0,58 no mês de junho de 2014. 

Para Mossoró, as correlações mensais apresentam valores de no máximo 

0,25, e também alguns valores nulos em certos meses, caso em que não houve 

incidência de chuvas para região. Já para a correlação quinzenal, encontra-se o 

valor de 0,26 no mês de abril de 2013.  

  

4.2.4 ANÁLISE DA CORRELAÇÃO DIÁRIA  

Neste caso, considerou-se para efeito de cálculo da correlação diária, um dia 

em que realmente se verificou a existência de evento pluviométrico seja em Natal, 

seja em Mossoró. 

 Para Natal, a correlação diária foi de 0,7, para o dia em questão, o que, sem 

dúvida, é um excelente resultado.  

 Para Mossoró, o valor diário tem uma elevação bastante considerável, 

chegando a 0,58. 
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4.3 ANÁLISE DO IWV DIÁRIO 

A análise do gráfico do IWV demonstra que a relação entre o mapeamento do 

ZTD para as citadas cidades e as respectivas pluviometrias locais é clara. Pode-se 

perceber que há um aumento dos valores de ambos antes que os primeiros valores 

de pluviometria sejam registrados.  

Os parâmetros das correlações do IWV com a pluviometria exibem valores 

excelentes para escalas de tempo reduzidas, o que aponta para o aumento dos 

valores dessas variáveis quando utilizada em escalas de curto espaço de tempo, 

como pode ser observado nas tabelas 9 e 10, para a escala de tempo diária. 

Ademais, foi possível inferir, a partir dos gráficos das figuras 24 e 25, que o lapso de 

tempo (TA - tempo de atraso) entre o aumento do IWV e o início da precipitação 

situa-se aproximadamente em torno de 03 horas para Natal e Mossoró.  

O resultado acima mostra não apenas a importância da técnica de sinais 

GNSS como ferramenta auxiliar de previsão de tempo. Isto pode ser confirmado 

pelos valores de TA, o que nos levaram a concluir sobre a excelência do uso dessa 

ferramenta para previsões do tipo Nowcasting (previsões de curto espaço de tempo).  
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5 CONCLUSÕES  

 Foram coletados dados de satélites de estações GNSS para as cidade de 

Natal e Mossoró, no estado do Rio Grande do Norte. Tais dados de navegação e 

observação foram processados no software GIPSY do Jet Propulsion Laboratory 

(JPL-NASA), que determinou os valores do parâmetro ZTD- Zenithal Tropospheric 

Delay e, a partir deste último, determinou-se ZWD - Zenithal Wet Delay, um 

parâmetro relacionado a quantidade de vapor integrado na troposfera e o IWV – 

Integrated Water Vapor, a partir do conhecimento da pressão e da temperatura na 

posição da antena receptora dos sinais GNSS. 

Por outro lado, as cidades de Natal e Mossoró exibem diferenças climáticas 

marcantes, uma vez que Mossoró localiza-se na mesorregião Oeste Potiguar, onde 

a precipitação é resultante da presença de sistemas sinóticos, tais ZCIT, VCANs, 

CCMs e LI. Enquanto Natal, com quase o dobro da incidência pluviométrica de 

Mossoró, localiza-se na região litorânea do estado, onde recebe umidade 

transportada pelos ventos alísios, bem como pelos Distúrbios Ondulatórios de Leste, 

dos (VCANS) e das brisas. 

Mesmo tendo sido demonstrado no texto a grande diferença climática entre as 

duas cidades escolhidas para a amostragem deste trabalho, a técnica se mostrou 

eficaz, mesmo havendo grande variação de clima entre elas. Observam-se 

diferentes valores de IWV, que era esperado, uma vez que, tanto a topografia local, 

quanto os ventos influenciam diretamente nos seus valores, e, como mostrado, são 

diferentes, ou seja, a capacidade da técnica em diferenciar eventos pluviométricos 

em escalas locais.   

Ainda foi possível encontrar elevados valores de IWV, mas sem incidência de 

chuvas, o que se explica pelo fato dessa variável não ser a única responsável pela 

precipitação, mas que se correlaciona positivamente com a mesma. O vento também 

exerce uma influência fundamental sobre a precipitação de uma determinada região.  

Ademais, os excelentes valores dos coeficientes das correlações entre o IWV 

e a pluviometria, tanto em Natal quanto em Mossoró, para escalas de tempo 

reduzidas mostram que o lapso de tempo entre o aumento do IWV e o início da 

chuva situa-se em torno de 03hs para Natal e Mossoró.  
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Trabalhos futuros pretendem tratar da integração da técnica de análise de 

sinais GNSS a modelos meteorológicos, uma vez que tal ferramenta revelou-se 

excelente em termos de previsibilidade de ocorrência de eventos pluviométricos, 

quando se considera escalas de tempo reduzidas.  

Neste aspecto, sugere-se alimentar modelos meteorológicos com dados de 

IWV, a fim de que seja possível melhorar o grau de previsibilidade dos modelos de 

eventos pluviométricos.  

Este é o primeiro trabalho realizado na região nordeste do Brasil, em escala 

local, para micro regiões de climas diferentes. Assim ele pode ser tomado como 

base para aplicação em outras regiões seja do Brasil e mesmo para o mundo.  
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APÊNDICE A – Tabelas de Dados 
 

Tabela A1 - Dados de ZTD processados para parte de um dia na cidade de Natal-RN 

Secs_from 
_start 

GPS_Time 
(yyyy:mm:dd:hh:mm:ss.ssss) 

HZTrop(m) WZTrop(m) Sig(m) 

0,0000 2011:01:01:00:00:0.0000 2,2872 0,2462 0,002 

300,0000 2011:01:01:00:05:0.0000 2,2872 0,2464 0,002 

600,0000 2011:01:01:00:10:0.0000 2,2872 0,2470 0,002 

900,0000 2011:01:01:00:15:0.0000 2,2872 0,2466 0,002 

1.200,0000 2011:01:01:00:20:0.0000 2,2872 0,2462 0,002 

1.500,0000 2011:01:01:00:25:0.0000 2,2872 0,2469 0,002 

1.800,0000 2011:01:01:00:30:0.0000 2,2872 0,2474 0,002 

2.100,0000 2011:01:01:00:35:0.0000 2,2872 0,2478 0,001 

2.400,0000 2011:01:01:00:40:0.0000 2,2872 0,2482 0,001 

2.700,0000 2011:01:01:00:45:0.0000 2,2872 0,2485 0,001 

3.000,0000 2011:01:01:00:50:0.0000 2,2872 0,2490 0,001 

3.300,0000 2011:01:01:00:55:0.0000 2,2872 0,2489 0,001 

3.600,0000 2011:01:01:01:00:0.0000 2,2872 0,2500 0,001 

3.900,0000 2011:01:01:01:05:0.0000 2,2872 0,2509 0,001 

4.200,0000 2011:01:01:01:10:0.0000 2,2872 0,2517 0,001 

4.500,0000 2011:01:01:01:15:0.0000 2,2872 0,2510 0,001 

4.800,0000 2011:01:01:01:20:0.0000 2,2872 0,2508 0,001 

5.100,0000 2011:01:01:01:25:0.0000 2,2872 0,2516 0,001 

5.400,0000 2011:01:01:01:30:0.0000 2,2872 0,2522 0,001 

5.700,0000 2011:01:01:01:35:0.0000 2,2872 0,2531 0,001 

6.000,0000 2011:01:01:01:40:0.0000 2,2872 0,2537 0,001 

6.300,0000 2011:01:01:01:45:0.0000 2,2872 0,2542 0,002 

6.600,0000 2011:01:01:01:50:0.0000 2,2872 0,2546 0,002 

6.900,0000 2011:01:01:01:55:0.0000 2,2872 0,2552 0,001 

7.200,0000 2011:01:01:02:00:0.0000 2,2872 0,2559 0,001 
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Tabela A2 - Dados de temperatura, pressão e pluviometria INMET, para um dia na cidade de Natal-

RN. 

Data Hora Temperatura (°C) Pressão (hPa) Precipitação 

  UTC Inst. Máx. Mín. Inst. Máx. Mín. (mm)  

01/06/2015 0 25,6 26,2 25,6 1009,1 1009,2 1008,9 0,0 

01/06/2015 1 25,0 25,6 24,9 1009,0 1009,2 1009,0 0,0 

01/06/2015 2 24,6 25,0 24,6 1008,6 1009,0 1008,6 0,0 

01/06/2015 3 24,4 24,7 24,3 1008,2 1008,6 1008,2 0,0 

01/06/2015 4 24,1 24,4 24,1 1007,9 1008,2 1007,8 0,0 

01/06/2015 5 23,3 24,1 23,3 1007,3 1007,9 1007,3 0,4 

01/06/2015 6 23,2 23,5 23,2 1006,9 1007,3 1006,9 0,2 

01/06/2015 7 23,2 23,4 23,2 1007,1 1007,1 1006,8 0,0 

01/06/2015 8 23,0 23,3 22,8 1007,5 1007,5 1007,1 0,2 

01/06/2015 9 22,9 23,0 22,8 1007,7 1007,7 1007,4 0,2 

01/06/2015 10 23,3 23,5 22,9 1008,5 1008,5 1007,6 0,0 

01/06/2015 11 24,1 24,1 23,2 1009,1 1009,1 1008,5 0,0 

01/06/2015 12 24,6 25,2 24,2 1009,7 1009,7 1009,1 0,6 

01/06/2015 13 24,6 24,9 23,2 1009,3 1009,9 1009,3 5,2 

01/06/2015 14 26,0 26,0 24,7 1008,8 1009,3 1008,8 0,0 

01/06/2015 15 28,1 28,1 25,9 1008,1 1008,9 1008,1 0,0 

01/06/2015 16 28,0 28,9 27,6 1007,3 1008,1 1007,3 0,0 

01/06/2015 17 25,4 28,3 25,2 1006,9 1007,3 1006,9 0,2 

01/06/2015 18 27,0 27,3 25,4 1006,3 1006,9 1006,2 0,0 

01/06/2015 19 26,7 27,6 26,1 1006,9 1006,9 1006,2 0,0 

01/06/2015 20 24,4 26,9 24,4 1007,4 1007,4 1006,9 0,0 

01/06/2015 21 24,9 25,0 24,2 1007,8 1007,8 1007,4 0,0 

01/06/2015 22 25,7 26,0 24,9 1008,4 1008,4 1007,8 0,0 

01/06/2015 23 25,5 25,8 25,4 1008,8 1008,8 1008,3 0,0 
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Tabela A3 - Dados de IWV Natal -RN  

Data Hora IWV 

01/06/2010 0 47,0677 

01/06/2010 1 44,5194 

01/06/2010 2 43,1527 

01/06/2010 3 42,9725 

01/06/2010 4 42,7842 

01/06/2010 5 42,9557 

01/06/2010 6 43,4787 

01/06/2010 7 43,5934 

01/06/2010 8 43,5855 

01/06/2010 9 43,4066 

01/06/2010 10 42,3839 

01/06/2010 11 42,7285 

01/06/2010 12 42,8174 

01/06/2010 13 43,4844 

01/06/2010 14 43,0126 

01/06/2010 15 43,4989 

01/06/2010 16 43,6546 

01/06/2010 17 43,2162 

01/06/2010 18 43,0513 

01/06/2010 19 42,2603 

01/06/2010 20 40,6582 

01/06/2010 21 40,1498 

01/06/2010 22 41,4745 

01/06/2010 23 42,0431 
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Tabela A4: Correlação IWV e pluviometria sazonal Natal-RN 2010 à 2015. 

Correlação IWV e Pluviometria Sazonal Natal-RN  

Estação/Ano  Coeficiente de Correlação  p-valor  

Jan-Fev 2010 0,17 4.16e-10 

Mar-Mai 2010 0,08 0,0000813 

Jun-Ago 2010 0,10 0,001772 

Set-Nov 2010  0,19 < 2.2e-16 

Dez-Fev 2011 0,18 2.2e-16 

Mar-Mai 2011 0,20 < 2.2e-16 

Jun-Ago 2011 0,23 < 2.2e-16 

Set-Nov 2011 0,12 0,00001245 

Dez-Fev 2012 0,24 2.2e-16 

Mar-Mai 2012 0,29 < 2.2e-16 

Jun-Ago 2012 0,30 < 2.2e-16 

Set-Nov 2012 0,06  0.008169 

Dez-Fev 2013 0,22 2.2e-16 

Mar-Mai 2013 0,30 < 2.2e-16 

Jun-Ago 2013 0,31 < 2.2e-16 

Set-Nov 2013 0,26 < 2.2e-16 

Dez-Fev 2014 0,18 2.22e-16 

Mar-Mai 2014 0,20 < 2.2e-16 

Jun-Ago 2014 0,38 < 2.2e-16 

Set-Nov 2014 0,33 < 2.2e-16 

Dez-Fev 2015 0,18 2.22e-16 

Mar-Mai 2015 0,22 < 2.2e-16 

Jun-Ago 2015 0,35 < 2.2e-16 

Set-Nov 2015 0,11 7,915E-07 
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Tabela A5: Correlação IWV e mês a mês Natal-RN 2010 à 2015. 

Correlação IWV e Pluviometria Mensal Natal-RN  

Mês/Ano  Coeficiente de Correlação  p-valor  

jan/10 0,11 0,00277 

fev/10 0,28 1,50E-10 

mar/10 0,16 1,66E-02 

abr/10 -0,03 0,4794 

mai/10 0,09 0,01782 

jun/10 0,11 0,003009 

jul/10 -0,09 0,0204 

ago/10 0,35 2,20E-16 

set/10 0,38 2,20E-16 

out/10 0,05 0,1804 

nov/10 0,12 0,001123 

dez/10 0,37 2,20E-16 

jan/11 0,15 2,51E-02 

fev/11 0,26 1,03E-08 

mar/11 0,21 5,07E-06 

abr/11 0,17 4,89E-03 

mai/11 0,21 4,84E-06 

jun/11 0,28 1,07E-11 

jul/11 0,18 1,25E-03 

ago/11 0,28 4,22E-12 

set/11 0,21 1,09E-05 

out/11 0,09 0,01957 

nov/11 0,17 3,09E-03 

dez/11 0,15 6,88E-02 

jan/12 0,27 1,06E-10 

fev/12 0,24 3,40E-07 

mar/12 0,25 6,00E-09 

abr/12 0,23 1,73E-07 

mai/12 0,42 2,20E-16 

jun/12 0,32 2,20E-16 

jul/12 0,33 2,20E-16 

ago/12 0,13 0,0003613 

set/12 0,05 0,1619 

out/12 0,14 0,0001397 

nov/12 0,04 0,277 

dez/12 0,13 0,0002982 
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Continuação da tabela A5 

Correlação IWV e Pluviometria Mensal Natal-RN  

Mês/Ano  Coeficiente de Correlação  p-valor  

jan/13 0,19 3,42E-04 

fev/13 0,26 6,02E-09 

mar/13 0,16 1,45E-02 

abr/13 0,28 1,22E-11 

mai/13 0,34 2,20E-16 

jun/13 0,31 < 2,2e-16 

jul/13 0,32 2,20E-16 

ago/13 0,31 2,20E-16 

set/13 0,45 2,20E-16 

out/13 0,05 0,1437 

nov/13 0,12 0,001127 

dez/13 0,10 0,004841 

jan/14 0,29 6,66E-13 

fev/14 0,08 0,03563 

mar/14 0,26 2,18E-10 

abr/14 0,13 0,000446 

mai/14 0,24 7,12E-11 

jun/14 0,47 2,20E-16 

jul/14 0,27 9,95E-11 

ago/14 0,23 4,16E-10 

set/14 0,40 2,20E-16 

out/14 0,20 4,55E-08 

nov/14 0,23 5,30E-07 

dez/14 0,07 0,06441 

jan/15 0,25 3,60E-09 

fev/15 0,31 2,22E-16 

mar/15 0,22 9,47E-07 

abr/15 0,21 1,14E-08 

mai/15 0,20 2,36E-05 

jun/15 0,35 2,20E-16 

jul/15 0,36 2,20E-16 

ago/15 0,29 1,33E-12 

set/15 0,18 1,93E-03 

out/15 0,09 0,01365 

nov/15 -0,03 0,5023 

dez/15 0,11 0,004061 
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Tabela A6: Correlação IWV e pluviometria sazonal Mossoró-RN 2010 à 2015. 

Correlação IWV e Pluviometria Sazonal Mossoró-RN  

Estação/Ano  Coeficiente de Correlação  p-valor  

Jan-Fev 2010 0,09 0,0003602 

Mar-Mai 2010 0,16 1,47E-10 

Jun-Ago 2010 0,09 0,01346 

Set-Nov 2010  0,12 2,65E-05 

Dez-Fev 2011 0,11 4,33E-04 

Mar-Mai 2011 0,13 4,72E-07 

Jun-Ago 2011 0,01 0,5816 

Set-Nov 2011 0,03 0,1054 

Dez-Fev 2012 0,08 0,0002522 

Mar-Mai 2012 0,08 0,000249 

Jun-Ago 2012 0,03 0,1446 

Set-Nov 2012 0,05 0,01705 

Dez-Fev 2013 0,05 0,02164 

Mar-Mai 2013 0,17 4,44E-13 

Jun-Ago 2013 0,14 6,51E-08 

Set-Nov 2013 0,05 0,01388 

Dez-Fev 2014 0,10 2,30E-03 

Mar-Mai 2014 0,08 0,0003284 

Jun-Ago 2014 0,16 3,71E-11 

Set-Nov 2014 0,08 0,0001752 

Dez-Fev 2015 -0,03 0,2378 

Mar-Mai 2015 0,16 3,15E-11 

Jun-Ago 2015 0,14 1,69E-08 

Set-Nov 2015 0,05 0,01831 
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Tabela A7: Correlação IWV e Pluviometria mês a mês Mossoró-RN 2010 à 2015. 

Correlação IWV e Pluviometria mensal Mossoró-RN  

Mês/Ano  Coeficiente de Correlação  p-valor  

jan/10 0,15 2,40E-02 

fev/10 0,02 0,6787 

mar/10 0,11 0,002896 

abr/10 0,21 2,81E-05 

mai/10 0,14 7,62E-02 

jun/10 0,13 0,0004513 

jul/10 0,12 0,001049 

ago/10 0,00 0,9793 

set/10 -0,05 0,1959 

out/10 0,15 4,41E-02 

nov/10 0,05 0,2235 

dez/10 0,07 0,05651 

jan/11 0,20 2,62E-05 

fev/11 -0,03 0,4134 

mar/11 0,11 0,001684 

abr/11 0,14 0,0001955 

mai/11 0,14 7,84E-02 

jun/11 0,11 0,003667 

jul/11 0,03 0,3692 

ago/11 0,05 0,1988 

set/11 0,02 0,5253 

out/11 0,12 0,001337 

nov/11 0,09 0,01704 

dez/11 0,08 0,03813 

jan/12 0,10 0,008011 

fev/12 0,12 0,001629 

mar/12 0,09 0,0108 

abr/12 0,07 0,06867 

mai/12 0,02 0,5495 

jun/12 0,00 0,9656 

jul/12 0,14 9,27E-05 

ago/12 0,02 0,6773 

set/12 0,10 0,008489 

out/12 0,09 0,01714 

nov/12 0,01 0,7931 

dez/12 0,04 0,2882 
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Continuação da tabela A7 

Correlação IWV e Pluviometria mensal Mossoró-RN  

Mês/Ano  Coeficiente de Correlação  p-valor  

jan/13 0,07 0,08 

fev/13 0,08 0,05 

mar/13 0,01 0,70 

abr/13 0,25 1,43E-08 

mai/13 0,11 0,002362 

jun/13 0,20 3,91E-05 

jul/13 0,12 0,0009034 

ago/13 NA NA 

set/13 NA NA 

out/13 NA NA 

nov/13 0,07 0,05347 

dez/13 0,17 4,23E-06 

jan/14 0,01 0,8691 

fev/14 0,11 0,004264 

mar/14 0,05 0,1667 

abr/14 0,18 1,11E-06 

mai/14 0,04 0,2501 

jun/14 0,21 1,25E-05 

jul/14 0,09 0,0177 

ago/14 NA NA 

set/14 0,13 0,0007734 

out/14 0,09 0,009643 

nov/14 0,07 0,05488 

dez/14 -0,09 0,01189 

jan/15 0,00 0,9431 

fev/15 0,00 0,9818 

mar/15 0,15 2,80E-02 

abr/15 0,18 6,43E-04 

mai/15 0,08 0,02692 

jun/15 0,16 2,62E-02 

jul/15 0,13 0,0004162 

ago/15 NA NA 

set/15 0,09 0,01698 

out/15 0,08 0,0344 

nov/15 NA NA 

dez/15 0,10 0,005304 

 


