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O GNSS (Global Navigation Satellite System) vem sendo cada vez mais utilizado em diversos segmentos da 

comunidade, e definitivamente tornou-se uma importante ferramenta para a comunidade científica. Além das aplicações 

de posicionamento, o GNSS se tornou uma importante ferramenta para estudos relacionados à atmosfera, tais como a 

troposfera e a ionosfera. Os efeitos de primeira ordem nos sinais GNSS causam um avanço da fase da onda portadora e 

um atraso do código modulado sobre a portadora, ambos de mesma magnitude, mas de sinais opostos, além de causar 

variações na amplitude e na fase das ondas de rádio emitidas pelos satélites. Sua interferência está diretamente 

relacionada à atividade solar, sendo que em períodos de máximos solares há uma maior interferência ionosférica sobre 

os sinais. O erro sistemático devido à ionosfera é diretamente proporcional ao TEC (Total Electron Content) na camada 

ionosférica, ou seja, ao número de elétrons presente ao longo do caminho percorrido pelo sinal, e inversamente 

proporcional ao quadrado da frequência do sinal. Considerando que os satélites do GNSS transmitem mais que um sinal 

na banda L e que a ionosfera apresenta característica dispersiva, é possível estimar o TEC no caminho dos sinais 

transionosféricos utilizando-se de técnicas de combinação das observáveis GPS obtidas com receptores de, no mínimo, 

dupla frequência. Assim, as redes GNSS ativas, implantadas para servir como apoio geodésico básico ou, numa situação 

mais moderna, pertencem a um SBAS (Satellite Based Augmentation System), para dar apoio principalmente a 

aplicações de navegação, entre outras aplicações, formam uma estrutura que permite o monitoramento de parâmetros da 

atmosfera, com destaque à ionosfera. Nos últimos anos a monitoramento do Clima Espacial em tempo real vem sendo 

objeto de estudo da comunidade científica internacional. No Brasil, em dezembro de 2006 foram disponíveis os 

primeiros dados GNSS via NTRIP (Networked Transport of RTCM via Internet Protocol), com a implantação da Rede 

GNSS SP (Rede GNSS Ativa do Estado de São Paulo) que atualmente conta com 13 estações em operação. A partir de 

2009 algumas estações da RBMC (Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS) também passaram 

a disponibilizar dados em tempo real (RBMC-IP). Nos dias atuais a RBMC-IP possuí 46 estações da RBMC 

disponibilizando dados via NTRIP. Este trabalho trata de um modelo ionosférico pioneiro que vem sendo desenvolvido 

no Brasil, o qual é baseado no conceito de grade ionosférica virtual e apresenta uma nova técnica para a geração da 

Grade Ionosférica (GI) e seu nível de confiança (GIVE – Grid Ionospheric Vertical Error), a fim de melhorar a acurácia 

de posicionamento e navegação pelo GNSS, além de fornecer uma ferramenta que possa ser utilizada na área de estudos 

da ionosfera. O modelo desenvolvido pode ser utilizado no modo pós-processado ou, quando disponíveis dados NTRIP, 

em tempo real. Neste trabalho, são apresentados os resultados obtidos com o modelo utilizando-se dados NTRIP das 

redes GNSS-SP e RBMC-IP, tal como os mapas de TEC e de GIVE gerados em tempo real e a análise do impacto da 

distribuição das estações de referência na resolução espacial da grade ionosférica. 
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