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O GNSS (Global Navigation Satellite System) é composto pelos diversos sistemas de posicionamento por satélite 

existentes e em desenvolvimento, dentre eles os mais destacados são o GPS (Global Positioning System), o GLONASS 

(Global Orbiting Navigation Satellite System) e o Galileo, que se encontra em fase de desenvolvimento, além de 
expansões do GNSS como o SBAS (Satellite Based Augmentation System) e o GBAS (Ground Based Augmentation 

System). O GNSS possui grandes possibilidades de aplicações, apesar dos vários erros envolvidos em suas observáveis, 

dentre eles aqueles relacionados à propagação dos sinais dos satélites na atmosfera terrestre. Uma dessas fontes de erro 

é causada pela refração advinda da Troposfera, que é a camada compreendida da superfície da Terra até 

aproximadamente 50 km de altitude. Sua influência na propagação dos sinais GNSS varia em função do ângulo de 

elevação do satélite e da densidade da massa gasosa que se concentra nas baixas camadas da atmosfera. Na literatura 

internacional, o erro devido à Troposfera é conhecido como atraso zenital troposférico (ZTD – Zenital Tropospheric 

Delay). O ZTD não é dependente da frequência do sinal dos satélites, em consequência da Troposfera ser eletricamente 

neutra. Desta forma, o atraso depende apenas das características termodinâmicas da atmosfera. Além disso, o ZTD pode 

ser subdividido em duas componentes principais: uma composta de gases, como oxigênio, nitrogênio chamada 

componente hidrostática (ZHD - Zenith Hidrostatic Delay), e outra composta de vapor d’água, denominada componente 
úmida (ZWD - Zenital Wet Delay). A componente úmida possui modelagem mais difícil devido a sua intensa variação, 

cerca de 10% em poucas horas, provocando um atraso de aproximadamente 0,50 m no zênite. Por outro lado, a 

componente hidrostática possui menor variação, o que torna sua modelagem muito precisa, cerca de  1%, e sua 

influência pode ocasionar um atraso no zênite de até 2,3 m, com um aumento de, aproximadamente, 10 vezes no 

horizonte (10º de elevação). Para reduzir ou minimizar o efeito decorrente do ZTD no posicionamento geodésico utiliza-

se de modelos da refração troposférica, tais como Saastamoinem e Hopfield. No entanto, apenas o ZHD é passível de 

ser modelado devido à sua baixa variabilidade, o que não é o caso do ZWD que pode ser introduzido como parâmetro 

adicional no processamento e estimado a partir das observações GNSS. Para mapear as variações  verticais das 

componentes do ZTD  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, que também são inseridos como 

parâmentros no ajustamento. Com as estimativas do ZWD proveniente do GNSS é possível obter valores de água 

precipitável (PW - Precipitable Water). PW representa a profundidade da água em uma coluna atmosférica, se toda a 

água presente nessa coluna for precipitada na forma de chuva. Medidas de PW obtidos por GNSS podem contribuir para 
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as previsões meteorológicas. Atualmente, existe cada vez mais sinergismo entre a Geodésia e a Meteorologia para que 

essa contribuição seja cada vez mais uma realidade. Tradicionalmente, as medições de PW são obtidas por 

radiossondas, as quais são numericamente inferiores às estações GNSS permanentes. O ZTD é significativamente 

influenciado pelas variações climáticas e geográficas em diferentes regiões do globo. Neste contexto, o presente 

trabalho tem interesse em verificar a influência dessas variações na qualidade das medições PW obtidos com 

observações GNSS. Desse modo, o principal objetivo é analisar as diferenças entre as medidas de PW provenientes de 

radiossondas e aqueles obtidos por GNSS em duas regiões com características climáticas e topográficas opostas. 

Portanto, foram realizados testes em uma área continental, a região de Paris, na França, e a Córsega que é uma ilha, 
localizada no Mar Mediterrâneo. Ambas as regiões são dotadas de redes de estações GNSS densas e possuem 

radiossondas muitos próximas, o que possibilitou o estudo comparativo para todo o ano de 2011. No que concerne ao 

PW, como esperado, verificou-se alta coerência entre os valores obtidos pelas duas técnicas (radiossonda e GNSS). De 

modo geral, as estimativas troposféricas (gradientes e ZWD) foram mais significativas em quase todas as estações da 

Córsega, e também apresentaram maior variabilidade. A estimativa dos gradientes troposféricos não se mostrou 

importante na região de Paris, o que indica que não é interessante, em termos de posicionamento geodésico, adicioná-

los como parâmetros incógnitos no processamento de dados GNSS para aquela região. 

 


