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Diversas tecnologias espaciais têm sido amplamente empregadas, dentre elas uma das principais e mais 

modernas é o GNSS (Global Navigation Satellite System). Os métodos de posicionamento GNSS podem ser 

classificados em absoluto ou por ponto; posicionamento relativo; posicionamento DGPS e posicionamento baseado em 

redes. O método absoluto necessita apenas de um receptor e de no mínimo 4 satélites visíveis simultaneamente, sendo 

geralmente  classificado em dois métodos principais, o Posicionamento Absoluto ou PP e o PPP (Posicionamento por 

Ponto Preciso). Nos métodos de posicionamento citados, algo de extrema importância é a modelagem atmosférica 

(ionosfera e troposfera). Nesse artigo, o foco está na troposfera. Ela possui uma espessura média de 50 km, composta 

basicamente por uma alta concentração de massa gasosa como o nitrogênio, oxigênio, dióxido de carbono, argônio, 

vapor d’água entre outros. O efeito da troposfera pode variar de poucos metros até aproximadamente 30 metros, 

dependendo da densidade da atmosfera e do ângulo de elevação do satélite e é dividido em duas componentes: uma 

composta de gases secos, conhecida como componente hidrostática (ZHD) e a outra composta de vapor d’água, 

denominada componente úmida (ZWD). A ZHD representa 90% do efeito troposférico, mas sua modelagem é mais 

simples. Já a ZWD, composta pelo vapor d’água atmosférico, representa cerca de 10% no atraso troposférico total. 

Porém, sua variação temporal e espacial é muito maior, sendo assim, de difícil modelagem (SAPUCCI, 2001). Com 

relação à modelagem troposférica, dois modelos foram utilizados nesse artigo, o modelo de Hopfield e o modelo de 

Previsão Numérica do Tempo (PNT), ambos foram aplicados no PPP. O modelo de Hopfield supõe que a refratividade 

atmosférica (N) é dada em função dos valores de temperatura e pressão, medidos na superfície, e da altura da camada 

atmosférica que exerce influência na propagação dos sinais eletromagnéticos. O modelo de PNT é disponibilizado pelo 

INPE, sendo o único modelo de previsão numérica do tempo operacional na América Latina. O objetivo desse artigo é 

avaliar a qualidade dos modelos citados no PPP para estações da rede RBMC/RIBAC. Os dados para análise foram 

obtidos no Laboratório de Geodésia (LGE), dados de IWV (Integrated Water Vapor) e consequentemente de ZWD, 

provenientes do processamento realizado no software Gipsy. Foram obtidos valores ZWD para dados GNSS de 15 

estações da rede RBMC/RIBAC, sendo 3 estações de cada região do Brasil, referentes aos anos de 2009, 2010, 2011 e 

2012. Primeiramente, foram realizadas análises nos dados das estações observando quais as suas umidades.  Realizadas 

tais análises, observou-se que as estações SAGA localizada em São Gabriel da Cachoeira/AM e UFPR localizada em 

Curitiba/PR foram consideradas a mais úmida e seca, respectivamente. Dois dias de dados de 2012, considerados 

úmidos e secos de cada uma das estações citadas anteriormente, foram escolhidos para serem empregados no PPP, com 

o intuito de analisar o impacto do índice de umidade no posicionamento GNSS. Os dias mais úmidos na estação SAGA 

para o ano de 2012 foram 06/04 e 24/12 e os secos 05/08 e 26/10. Já na estação UFPR os dias considerados mais 

úmidos foram 15 e 31/12, e os dias 28/03 e 20/09 foram secos. No PPP foi utilizado o sistema desenvolvido por 

Marques (2012). Os resultados do posicionamento foram avaliados no modo estático, utilizando máscara de elevação de 

10º, empregando observáveis GPS (L1 e L2) e os modelos de PNT ou Hopfield. No modelo de PNT utilizou-se o 

eta15km, com uma resolução horizontal de 15km com 22 níveis verticais (o produto atual disponibilizado pelo 

CPTEC/INPE). Após aplicar o PPP para a estação SAGA, observa-se que para o modelo de Hopfiel o Erro Médio 

Quadrático 3D (EMQ3D) para os dias úmidos variou entre 0.49 e 0.89m e para o modelo PNT variou entre 0.04 e 

0.25m. Para os dias considerados mais secos, Hopfield esteve entre 0.25 e 0.42m e PNT entre 0.01 e 0.14m. Quando 

aplicado para a estação UFPR nos dias considerados úmidos o EMQ3D para o modelo de Hopfield ficou entre 0.52 e 

0.74m e o PNT entre 0.006 e 0.09m. Nos dias secos, o modelo de Hopfield variou entre 0.02 e 0.33m, já o de PNT entre 
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0.002 à 0.55m. Fazendo as análises, observa-se que o posicionamento é influenciado pela alta umidade atmosférica e 

que o Modelo de PNT foi superior na grande maioria dos casos, exceto para os dias secos da estação UFPR, mas mesmo 

nesse caso a diferença foi muito pequena. Mais detalhes serão apresentados nesse artigo. 
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