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Base de dados das estações GNSS 

• 33 estações GNSS da RBMC, 

sendo 11 estações da rede 

GNSS-SP; 

• Atraso Zenital Troposférico, o 

ZTD, disponibilizado pelo 

Laboratório LGE da FCT-

UNESP; 

• Processamento de dados ZTD 

no software GOA-II. 

 

 

Estações GNSS  da RBMC utilizadas no experimento  

de assimilação do IWV. 

Estações GNSS da rede GNSS-SP utilizadas  

no experimento de assimilação do IWV. 



Base de dados das estações Meteorológicas 

• Informações meteorológicas 

disponibilizadas pela base 

de dados do CPTEC-INPE. 

 

• Conjunto com mais de 80 

estações meteorológicas. 

 

• Dados das estações 

convencionais coletados 

pelo software Gempak. 

 

• Dados das estações 

automáticas (agregadas ao 

GNSS). Estações meteorológicas: convencionais (azul e branco), 

e automáticas (laranja). 



Conversão de dados ZTD em IWV 



Experimentos no sistema de assimilação G3DVAR 

 
Período dos experimentos: 

   - Início em 20120601 à 20120630 

 

Critério de avaliação: 

   - Disponibilidade dos dados. 

Densidade de arquivos em 2012, sendo arquivos  

meteorológicos coletados do Gempak. 

Densidade de arquivos em 2012, sendo arquivos  

meteorológicos de estações automáticas. 
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Experimentos no sistema de assimilação G3DVAR 

Metodologia da assimilação do IWV 

 

• Utilização da biblioteca bufr_tools 

e rotinas Shell Script / Fortran 

para: 

 

      -Preparação de arquivos Prepbufr; 

 

      -Append de observação IWV em  

Prepbufr; 

 



Experimentos no sistema de assimilação G3DVAR 

Sistema de Assimilação: 

 

• G3DVAR  = Global 3DVAR 

(MCGA/CPTEC + GSI/NCEP) 

• GSI (Gridpoint Statistical 

Interpolation) é um sistema variacional 

de assimilação de dados em 3 ou 4 

dimensões (3/4 DVAR). 

• Modelo Global: T299L064 

• Resolução: 40 km 

 

 

Experimentos: 

 

• Controle: assimilação das 

observações padrões. 

 

• IWV com valores distintos na 

margem de erro: 

            -Erro fixo: valor do erro 2.0; 

            -Erro valor da observação: 

valor do erro 5% da observação 

IWV. 

            -Erro adaptativo: cálculo do 

erro através de métricas dos 7 dias 

anteriores ao ciclo atual. 

 

Observations: 

Radiosondes; 

Ship data; 

Sinop data; 

Metar data; 

Bouy data; 

Aircraft data; 

Atovs data; 

 

Courtesy: Sapucci, 2009 

Ciclo do processo de assimilação de dados 



Avaliação do Impacto da assimilação do IWV  

 

Diferença de dois experimentos (com e sem assimilação do 

IWV-GNSS) no G3DVAR utilizando a variável AGPL. 

Quantidade de observações IWV assimiladas de dois 

experimentos no G3DVAR. 

IWV-GNSS assimilado no experimento 

Adaptativo (anl) 

IWV-GNSS assimilado no experimento 

Adaptativo (fgs) 

IWV-GNSS assimilado no experimento 

5% (fgs) 

IWV-GNSS assimilado no experimento 

5% (anl) 

Junho/2012 Junho/2012 

Junho/2012 Junho/2012 

200 200 

180 180 



Avaliação do Impacto da assimilação do IWV  

 

Diagnóstico mensal da assimilação do IWV 

(resultados de OMA e OMF) da estação NEIA da 

rede GNSS-SP. Estatística dos experimentos com relação aos valores observados. 

Desvio Padrão – Estatísticas OMAxOMF estações GNSS  

Vies – Estatísticas OMAxOMF estações GNSS  

Rms – Estatísticas OMAxOMF estações GNSS  



Avaliação do Impacto da assimilação do IWV  

 



Avaliação do Impacto da assimilação do IWV  

 



Perspectivas futuras 

• Operacionalização da rede GNSS-SP; 

 

• Aumento da densidade de dados GNSS no campo 

brasileiro;  

 

• Novos experimentos e avaliação do impacto da rede 

GNSS mais densa. 

 

• Experimentos no sistema regional de assimilação com  

     resolução mais alta (5 km). 
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