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No posicionamento baseado em redes os erros espacialmente correlacionados, como os efeitos ionosféricos e 

troposféricos, devem ser modelados para que seja atingida a alta acurácia pretendida. A ionosfera tornou-se a principal 

fonte de erro no posicionamento GNSS após desativação da técnica SA (Selective Availability), este erro é diretamente 

proporcional ao Conteúdo Total de Elétrons (TEC) presente ao longo da trajetória percorrida pelo sinal na ionosfera e 

inversamente proporcional ao quadrado da frequência do sinal. O erro ionosférico varia no tempo e espaço e é 

influenciado por diversas variáveis, tais como: ciclo solar, época do ano, hora local, localização geográfica, atividade 

geomagnética, entre outros (MATSUOKA, 2007). As variações diurnas são provocadas por mudanças que ocorrem em 

certas regiões da ionosfera devido à radiação solar, sendo o valor máximo entre 12-16h local. As variações sazonais são 

causadas devido à mudança do ângulo zenital do Sol e da intensidade do fluxo de ionização, os valores máximos são 

obtidos nos meses de equinócio: março, abril, setembro e outubro, sendo este último o que normalmente apresenta os 

maiores valores. As variações de ciclos de longos períodos (aproximadamente 11 anos) são associadas às ocorrências de 

manchas solares (regiões mais frias e escuras, que aparecem na superfície do Sol). Atualmente a ionosfera está no pico 

da atividade solar do “ciclo 24”. Nesse artigo, o objetivo principal é avaliar o impacto dos efeitos ionosféricos desse 

período no posicionamento em redes. Deste modo, foram realizados experimentos com dados de dias de alta intensidade 

na densidade de elétrons até o momento, 7 à 12 de março de 2011, 2012 e 2013 (pico do ciclo solar 24), para analisar o 

impacto da alta atividade solar na geração de estações virtuais (VRS – Virtual Reference Station). O conceito de VRS é 

gerar uma estação que não existe fisicamente, mas que simule uma estação base próxima ao receptor móvel (usuário), 

possibilitando assim, o uso de um receptor de simples frequência para realizar o posicionamento (ALVES, 2008). O 

sistema VRS-Unesp, em desenvolvimento na FCT/Unesp, foi utilizado para geração de dados da VRS na posição da 

estação SPAR, sem e com correção do efeito da ionosfera e troposfera, através dos dados da rede formada pelas 

seguintes estações pertencentes à RBMC (Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo): PPTE, ROSA, ILHA, OURI e 

SJRP, sendo esta última utilizada como estação base (estação mais próxima da posição da VRS). Posteriormente, as 

VRSs foram processadas no software de Posicionamento por Ponto Preciso, IBGE-PPP para avaliar sua qualidade. No 

processamento, as VRSs geradas obtiveram, em média, um EMQ (Erro Médio Quadrático) resultante (discrepância em 

relação às coordenadas de referência) de 4.94 cm em 2011, 4.38 cm em 2012, e 4.89cm em 2013 (média dos seis dias de 

processamento de cada ano), considerando 24h de dados nos experimentos. No que concerne ao VTEC médio obtido 

pelo VRS-Unesp, têm-se 39.13, 45.52, 39.90, respectivamente para 2011, 2012 e 2013. É importante ressaltar que a 

ionosfera pode não apenas degradar a acurácia e a precisão do posicionamento GPS como reduzir sua integridade, pois 

existe uma alta dependência entre perdas do sinal e irregularidades ionosféricas, como a cintilação ionosférica 

(flutuações da amplitude ou fase de uma onda de rádio resultante da propagação através de uma região na qual existem 

irregularidades na densidade de elétrons) (SKONE,2000 apud MATSUOKA,2007). Para analisar o efeito da cintilação 

ionosférica foram utilizados os dados do índice S4 disponíveis para estação PRU1, localizada nas proximidades da 

estação PPTE, através do projeto CIGALA (Concept for Ionospheric Scintillation Mitigation for Professional GNSS in 

Latin America), finalizado em 2012, e atualmente do projeto CALIBRA (Countering GNSS high Accuracy applications 

Limitations due to Ionospheric disturbances in BRAzil). Assim, pôde-se verificar que a cintilação nos dias analisados, 
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para estação PRU1 e indiretamente para estação PPTE, devido a proximidade de poucos metros, foi considerada 

moderada (0.5<S4<1) ou forte (S4≥1). Os testes discutidos aqui, e outros já realizados, permitem verificar que 

diferentemente do esperado, os resultados dos diferentes anos foram similares, pois esperava-se valores mais intensos 

em 2013. No entanto, segundo a NASA este é o menor ciclo desde 1906 (ciclo14) com aproximadamente 67 manchas 

solares no verão de 2013. Porém este número de manchas já havia sido atingido em 2011 e 2012, o que justifica os 

resultados semelhantes ou até mesmo inferiores em 2013. Finalizando, nesse artigo também pretende-se acrescentar 

experimentos que estão sendo realizadas referentes aos meses de outubro e julho de 2011, 2012 e 2013, visando 

complementar os resultados e análises. 
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