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O GNSS (Global Navigation Satellite System) é um sistema que integra os principais sistemas de 
posicionamento por satélite, como o GPS (Global Positioning System) americano, o GLONASS (Global Navigation 
Satellite System) russo, o GALILEO, sistema da União Europeia e o Chinês denominado COMPASS. A rádio ocultação 
do sinal GNSS (daqui para frente denominada RO-GNSS) está relacionada com dois satélites ocultos pela Terra; no 
caso, um satélite GNSS, que emite o sinal, e um satélite de órbita baixa, denominado LEO (Low Earth Orbits), que 
recebe o sinal através de um receptor a bordo. Nesse processo é possível obter com a ocultação desse sinal um perfil 
atmosférico da refratividade, o qual por sua vez pode ser convertido em perfis de temperatura e umidade. Diversos 
satélites foram lançados para esse fim, e atualmente há uma constelação composta de seis satélites LEO dedicados para 
a RO-GNSS inseridos no projeto COSMIC (Constellation Observing System for Meteorology, Ionosphere, and 
Climate), os quais têm como objetivo principal proporcionar melhorias no desempenho de modelos de Previsão 
Numérica de Tempo (PNT), especialmente em regiões onde observações a superfície são escassas. Para atender a 
demanda por análises (condições iniciais para os modelos de PNT) de melhor qualidade, encontra-se em 
desenvolvimento no Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 
(CPTEC-INPE) um novo sistema de assimilação denominado Local Ensemble Transform Kalman Filter (LETKF). O 
objetivo principal desse trabalho é investigar os benefícios da assimilação de perfis de RO- GNSS provenientes dos 
satélites da constelação COSMIC no modelo global de PNT do CPTEC utilizando o sistema de assimilação LETKF. 
Para isso foi desenvolvido um operador de observações de RO-GNSS para o LETKF utilizando o software ROPP 
(Radio Occultation Process Package) pertencentes ao GRAS-SAF (GNSS Receiver for Atmospheric Sounding- Salettite 
Aplications Facilities) da Eumetsat (European Organisation for the Exploiration of Meteorological Satellites). Nesse 
processo o desempenho desse software em aplicações operacionais tem sido avaliado. Pretende-se melhorar a qualidade 
das previsões sobre a América do Sul através da determinação de uma metodologia mais apropriada para a inclusão 
desses dados na PNT, a qual potencialize os benefícios gerados. Como os perfis gerados pela RO-GNSS possuem 
qualidade comparável com os perfis gerados pelas radiossondas essa técnica tem sido explorada na assimilação de 
dados de todos os centros de previsão que visam obter boa qualidade. Esse processo já se encontra em curso nos 
principais centros de assimilação de dados e previsão de tempo. Como exemplo pode-se citar o Centro Nacional de 
Previsões Ambientais (NCEP - National Centers for Environmental Prediction) e o Laboratório de Pesquisas Navais 
(Naval Research Laboratory), ambos pertencentes aos Estados Unidos da América, o Departamento de Meteorologia do 
Reino Unido (U.K. Met office), Departamento de Meteorologia da França (MeteoFrance) e o centro europeu de previsão 
de tempo (ECMWF - European Centre for Medium-Range Weather Forecasts), entre outros. O desenvolvimento desse 
trabalho tem permitido que o CPTEC-INPE se beneficie desse promissor sistema de observação da Terra. Uma 
avaliação dos benefícios obtidos com a inclusão dos perfis de RO-GNSS nas análises geradas pelo LETKF, bem como 
na qualidade final das previsões geradas pelos modelos de PNT do CPTEC ao utilizar essas análises, será apresentada e 
discutida. No final desse processo espera-se contribuir para a continuidade desses sistemas de observação no futuro, ao 
dar subsídios suficientes para que projetos com essa finalidade, tanto no exterior como no Brasil, sejam viabilizados e 
incentivados, pois a importância desses dados para a melhoria da qualidade das previsões de tempo e clima tem sido 
significativa. 


