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As medidas da água precipitável integrada na coluna atmosférica (Integrated Precipitable Water) 

- IPW usando receptores GNSS (Global Navigation Satellite System) tem como principal 

característica a razoável qualidade e altíssima resolução temporal. Trabalhos iniciais visando 

investigar o potencial de tais medidas para aplicações de nowcasting têm sido apresentados na 

literatura, mas sem obter resultados conclusivos. Essa pesquisa está incluída no objetivo 

específico do projeto SOS-CHUVA que trata de aprimorar os modelos numéricos visando o uso 

de campos atmosféricos na detecção da iniciação da convecção e na previsão de eventos severos. 

Nesse contexto, as atividades usando dados GNSS no projeto são divididas nas seguintes frentes 

de trabalho: 

 Estudos das séries temporais do IPW-GNSS identificando padrões que sinalizem 

antecipadamente a ocorrência de eventos severos de precipitação; 

 Estudos do impacto da assimilação de dados do IPW-GNSS na melhoria das previsões de 

precipitação em modelos de alta resolução espacial usando redes densas de receptores. 

 

A ideia básica na primeira frente de trabalho é caracterizar os sinais da variabilidade temporal em 

períodos de fortes atividades convectivas. As variações nas escalas de tempo menor que um dia 

são pouco previsíveis e estão normalmente associados aos processos convectivos que geram 

ondas de gravidade em altas altitudes, o que influenciam fortemente a variabilidade dos 

parâmetros meteorológicos. Resultados preliminares indicam claramente a existência de um salto 

de IPW antes da ocorrência da precipitação o que temos denominado como “IPW jump”. Os 
dados de precipitação por radar serão uteis para esse estudo, pois ao contrário dos pluviômetros, 

eles permitem avaliar tanto a extensão como a intensidade das precipitações em todo o cone de 

observação em torno dos receptores GNSS. O uso de dados de RADAR nessa linha de pesquisa 

tem apresentado resultados promissores permitindo melhor caracterizar os padrões de IPW-GNSS 

antes, durante e depois dos eventos de precipitação.  

No que diz respeito à assimilação de dados do IPW-GNSS procura-se identificar os impactos 

positivos na melhoria da qualidade da análise dos campos de umidade nas previsões da 

precipitação geradas pelo modelo em regiões tropicais. Uma condição inicial de conforto para que 

o modelo apresente a melhor previsão de precipitação não necessariamente é a que representa de 

forma mais fiel a realidade física. A questão central é: qual é o impacto da assimilação de dados 

IPW-GNSS na previsão de precipitação? No processo de integração do modelo há processos em 

sub-grade que envolve parametrizações físicas nas quais diversos processos são modelados por 

aproximações nem sempre capazes de reproduzir fielmente seu comportamento na natureza, 

tornando-se fontes reais de incertezas que se propagam no tempo. Dentre outros processos, podem 

ser citadas as parametrizações da temperatura e umidade do solo e a representação de processos 

físicos de pequena escala, como a convecção e a turbulência, além da microfísica das nuvens. A 

precipitação é uma variável obtida como subproduto desse processo, cujas imperfeições na 

integração são traduzidas em erros na intensidade, localização espacial e temporal das previsões. 

Nessa pesquisa pretende-se investigar uma metodologia para potencializar os benefícios da 

assimilação do PW-GNSS em ênfase para a previsão de eventos extremos de precipitação. 


