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O atraso neutrosférico é um efeito que ocorre no sinal dos satélites GNSS (Global Navigation Satellite System) 
ao atravessar a camada eletricamente neutra da atmosfera, denominada neutrosfera. Esse atraso é independente da 
frequência do sinal dos satélites, e dependente das características termodinâmicas da atmosfera, podendo ser dividido 
em duas componentes: uma gerada pela influência dos gases, como oxigênio, nitrogênio e outros, chamada componente 
hidrostática, e outra pela influência do vapor d’água, denominada componente úmida. Nos posicionamentos por 
satélites que necessitem de alta acurácia esse efeito deve ser modelado ou estimado contribuindo na qualidade final das 
coordenadas, uma vez que esse atraso pode causar erro em torno de 2,5 m no zênite e de até 25 metros no horizonte. 
Depois de mapeado na direção zenital, com a aplicação das funções de mapeamento, o então denominado atraso zenital 
neutrosférico (ZND) também conhecido como troposférico (sigla em inglês, ZTD - Zenital Tropospheric Delay), pode 
ser minimizado aplicando modelos teóricos como o de Hopfield e Saastamoinen, além de estimativa no próprio 
processamento dos dados. Mas esses modelos foram desenvolvidos utilizando dados coletados em uma rede não 
uniformemente distribuída sobre o globo. Dessa forma, em algumas épocas do ano não se apresentam adequados para o 
território brasileiro, pois como se baseiam em uma atmosfera média, não são capazes de modelar oscilações diárias. Os 
modelos de Previsão Numérica de Tempo (PNT) são boas alternativas para amenizar as limitações da regionalização 
dos modelos teóricos. Desde 2004, está operacional no CPTEC/INPE em Cachoeira Paulista-SP um modelo de 
previsões do ZND com a utilização de dados de PNT sobre a América do Sul, inicialmente com grade de resolução 
espacial de 100 km. A partir de 2007 a resolução espacial passou a ser de 20 km e temporal de 6 horas, ficando 
operacional até fevereiro de 2012. Os produtos com melhores resoluções podem ser aplicadas para uma melhor 
modelagem do atraso neutrosférico, e torná-los disponíveis para as aplicações geodésicas. Nesse sentido foi 
disponibilizada a nova versão da modelagem do ZND a partir de 2012, com resolução espacial de 15 km e temporal de 
3 horas, melhor resolução espacial e temporal do que a versão anterior. Esse trabalho tem como objetivo apresentar a 
nova versão do ZND, disponível no CPTEC/INPE, assim como a qualidade de suas previsões sobre o território 
brasileiro. Na avaliação desse produto operacional foi realizada uma análise considerando todas as estações da RBMC 
(Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo) nos meses de janeiro, fevereiro e julho de 2012, visando avaliar a 
qualidade das previsões do ZND nas diferentes regiões do Brasil, considerando as estações da RBMC. Nesse aspecto 
são apresentadas análises estatísticas considerando a avaliação das previsões do ZND em relação aos valores obtidos da 
estimação utilizando o software científico GIPSY-OASIS II, considerados como referência. O desempenho do modelo 
Eta15 nas previsões do ZND foi também avaliado em relação aos impactos da sazonalidade, continentalidade, variação 
da altitude e latitude em diferentes regiões brasileiras. Nesse trabalho serão discutidas também as perspectivas futuras 
para essa linha de trabalho nos próximos anos, a qual deverá incorporar novas versões que serão geradas com a 
contribuição da assimilação de dados provenientes de observações GNSS em modelos de altíssima resolução espacial e 
temporal. 


