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A atmosfera terrestre é uma das principais fontes de erros na determinação das coordenadas com posicionamento 

pelo GNSS (Global Navigation Satellite System). Divide-se, em termos de posicionamento geodésico, em duas 

camadas, que interagem de formas distintas com os sinais GNSS, sendo elas a troposfera e a ionosfera. Para mitigar os 

erros ocasionados por essas interações é necessária uma modelagem específica para cada camada. A troposfera é a 

camada que se estende da superfície terrestre até, aproximadamente, 50 km de altitude. É um meio não dispersivo, ou 

seja, sua influência não depende da frequência dos sinais, e provoca o chamado atraso zenital troposférico (ZTD – 

Zenital Tropospheric Delay), o qual é separado em duas componentes: hidrostática (seca) e úmida. A componente 

úmida (ZWD - Zenital Wet Delay) é uma função da temperatura e da densidade de vapor d’água, ao longo do caminho 
atravessado pelo sinal; já a componente hidrostática (ZHD - Zenith Hidrostatic Delay) é composta por gases secos, 

variando principalmente em função da temperatura e pressão. Para mapear as variações verticais são empregadas as 

funções de mapeamento, e para o caso das variações horizontais em torno dos receptores existe a possibilidade de 

estimar os gradientes horizontais troposféricos. Com base na bibliografia existente é possível notar que a grande maioria 

dos trabalhos tem foco apenas na modelagem do atraso zenital troposférico propriamente dito e as funções de 

mapeamento para o mesmo, sendo que há poucos estudos sobre os efeitos dos gradientes atmosféricos com estimativas 

oriundas de observações GNSS. Isso ocorre principalmente porque, para a maior parte das aplicações é apropriado 

assumir que a atmosfera é subdividida em camadas horizontais e é simétrica azimutalmente.  No entanto, dependendo 

das condições meteorológicas a assimetria azimutal pode introduzir erros significativos nas medidas geodésicas, onde 

alta precisão se faz necessária. Com a estimativa desse gradiente, pode-se obter com as observações GNSS uma 

informação importante com relação ao fluxo de umidade associado com esse gradiante horizotal, o que pode vir a ser 
uma informação adicional disponivel para aplicações em meteorologia. Considerando-se as condições necessárias para 

sua obtenção, tais como taxa de coleta, intervalo de estimação e rede de dados disponiveis, cabe avaliar se essas 

medidas trazem informações de fenômenos atmosféricos associados com as oscilações horizontais da umidade. 

Atualmente, a cooperação existente entre as ciências Geodésicas e a Meteorologia tem sido bastante solidificada, o que 

tem permitido a assimilação de medidas de vapor d’água integrado estimadas a partir de dados GNSS em modelos de 

previsão numérica de tempo (PNT). Nesse sentido, os gradientes troposféricos poderiam agregar valor à parceria 

existente entre as duas disciplinas, na qual medidas adicionais do fluxo de umidade poderiam ser úteis para as 

aplicações meteorológicas, como estudos climáticos entre outros. Em contra partida, tem-se a possibilidade de 

melhorias da modelagem troposférica utilizando modelos de PNT, o que poderá contribuir com melhor qualidade do 

posicionamento geodésico. No caso de países com grande extensão territorial e alta variedade climática, como o Brasil, 

isso pode ser relevante. O presente trabalho objetiva verificar os limites da estimativa dos gradientes horizontais 

troposféricos obtidos por GNSS, na qual alta resolução temporal deverá ser focada. De posse dessa taxa de estimativa, 
pretende-se investigar quais os tipos de fenômenos meteorológicos podem ser detectados com essa medida. Sabe-se que 
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os principais fenômenos associados aos fluxos de umidade na atmosfera são de alta frequência (minutos) e são esses os 

principalmente almejados. 

 


