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Após a desativação da técnica SA (Selective Availability) pelo governo norte-americano em 1° de maio de 2000, 

a ionosfera – camada ionizada da atmosfera terrestre, composta de íons e elétrons e situada numa faixa a partir de, 

aproximadamente, 50 km de altitude até 1000 km – tornou-se a maior fonte de erro sistemático no posicionamento com 

GNSS (Global Navigation Satellite System), que engloba os sistemas GPS (Global Positioning System), GLONASS 

(Globalnaya Navigatsionnaya Sputnikovaya Sistema), Galileo, Beidou/Compass e sistemas aumentados. O erro 

associado à ionosfera depende quase que exclusivamente do Conteúdo Total de Elétrons (Total Electron Content – 

TEC), que é influenciado por diversas variáveis extrínsecas: ciclo solar, atividade geomagnética, localização geográfica, 

época do ano e hora local. Receptores de dupla frequência possibilitam quantificar o erro que ocorre nas observáveis 

GNSS (pseudodistância e fase da onda portadora), bem como determinar o TEC. Com base na taxa de variação do TEC 

(ROT – Rate of TEC) e na flutuação da fase podem-se determinar índices que indicam irregularidades da ionosfera, 

permitindo assim fazer inferências e análises sobre o comportamento da mesma. Estudos dessa natureza no Brasil são 

possíveis graças as Redes Ativas dos Sistemas GNSS, que coletam continuamente dados dos satélites artificiais, tais 

como a Rede Brasileira de Monitoramente Contínuo (RBMC), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas 

(IBGE), a Rede INCRA de Bases Comunitárias (RIBaC), controlada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária (INCRA), e a Rede GNSS Ativa do Estado de São Paulo, sob os auspícios da Universidade Estadual Paulista 

(UNESP); essas três redes disponibilizam dados de mais de 100 receptores. O clima espacial, principalmente os eventos 

solares devido ao ápice do ciclo solar 24 (previsto para 2013-2014), está estritamente concatenado com as condições 

ionosféricas, o que vem despertando grande interesse nacional e internacional. Com o advento de várias missões com o 

objetivo de estudar o Sol por sensoriamento remoto, tais como a missão SOHO (The Solar & Heliospheric 

Observatory) e a mais recente missão STEREO (Solar TErrestrial RElations Observatory), dentre outras missões, 

houve um maior interesse em entender a influência do Sol e o seu impacto nas tecnologias. No Brasil, o Instituto de 

Pesquisas Espaciais (INPE), que vem se destacando no estudo de fenômenos espaciais, é responsável pelo programa 

EMBRACE (Estudo e Monitoramento Brasileiro do Clima Espacial), que teve início em 2008. Tem como missão o 

monitoramento, modelagem e difusão da informação do clima espacial com investigação dos fenômenos e previsão dos 

efeitos significativos no espaço próximo e no território brasileiro, incluindo impactos em sistemas tecnológicos 

espaciais e terrestres. Um dos parâmetros importante para estudo do clima espacial são os índices que indicam 

irregularidades da ionosfera. Relacionado com posicionamento GNSS, o mesmo pode ser utilizado no planejamento de 

um levantamento, de forma a minimizar os efeitos ionosféricos nas observações e/ou na análise dos resultados do 

posicionamento. Valores dos índices de irregularidades da ionosfera em tempo real são importantes no posicionamento 

RTK (Real Time Kinematic) e RTK em rede, pois auxiliam na aceitação dos resultados em função da solução ou não da 

ambiguidade, devido à atividade da ionosfera. Dada à importância dos índices de irregularidades da ionosfera para as 

geociências e áreas correlatas, um software para a estimativa e visualização dos mesmos foi desenvolvido, sendo 

denominado de ION_INDEX. O usuário precisa fornecer apenas o dia (ou período) que pretende obter os valores, e 

como resultado o software emite os índices tanto no formato gráfico quanto numérico. O executável e tutorial da 

ferramenta encontram-se disponíveis na página do Grupo de Estudos em Geodésia Espacial (GEGE), 

http://www.fct.unesp.br/#!/pesquisa/grupos-de-estudo-e-pesquisa/gege/, na aba Softwares. O software foi avaliado com 

dados GPS coletados nas estações da RBMC, e contemplaram períodos de explosões solares e de baixa atividade solar. 

 

 

 

  


