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A obtenção de coordenadas com acurácia de poucos centímetros no método de PPP (Posicionamento Por Ponto 

Preciso) com o GNSS (Global Navigation Satellite System) requer a modelagem matemática precisa dos diversos 

efeitos sistemáticos envolvidos, seja com a propagação dos sinais GNSS na atmosfera ou com efeitos geodinâmicos 

afetando as estações. Dentre os efeitos envolvidos com a propagação dos sinais, os que causam maiores impactos são os 

relacionados com a troposfera e ionosfera. Com a desativação da técnica SA (Selective Availability) em 02 de maio de 

2000, a acurácia posicional esperada que era da ordem de 100 m devido a degradação das órbitas e relógios dos satélites 

sofreu melhorias de aproximadamente 10 vezes. Após a extinção da técnica SA, a ionosfera passou a representar a 

maior fonte de erros nas observações GNSS. O erro associado à ionosfera é inversamente proporcional ao quadrado da 

frequência do sinal e diretamente proporcional ao TEC (Total Eléctron Content – Conteúdo Total de Elétrons), presente 

na trajetória percorrida pelo sinal na camada da ionosfera. Outro fator impactante na obtenção dos resultados no PPP 

está relacionado com os efeitos de cintilação ionosférica, a qual é caracterizada pela flutuação da amplitude e fase da 

onda portadora, resultado da propagação do sinal através de uma região do plasma com densidade de elétrons irregular 

na camada da ionosfera. Uma das formas de eliminar/minimizar o erro advindo da ionosfera é utilizar receptores de 

dupla frequência (L1 e L2), pois permitem eliminar os erros de primeira ordem da ionosfera por meio da combinação 

linear livre da ionosfera (ionosphere-free). Contudo, ainda restam os efeitos de segunda e terceira ordem, os quais são 

dependentes, respectivamente, do campo geomagnético da Terra e da máxima densidade de elétrons através das 

camadas ionosféricas. Para o caso de receptores de simples frequência (L1), podem-se aplicar correções advindas do 

Modelo de Klobuchar, dos Mapas Globais da Ionosfera (GIM – Global Ionosphere Maps), de Modelos Regionais da 

ionosfera ou a partir da estimativa dos efeitos residuais ionosféricos no processamento dos dados GNSS. O modelo de 

Klobuchar permite corrigir aproximadamente 50 a 60% do erro ionosférico e seus coeficientes são transmitidos nas 

mensagens de navegação dos satélites GNSS. Este modelo representa o comportamento ideal suavizado da ionosfera, 

sendo inadequado para modelar flutuações diárias, tendo melhor desempenho na região geográfica da ionosfera de 

médias latitudes. Com relação aos modelos regionais destaca-se o Mod_Ion desenvolvido na FCT/UNESP no Brasil e o 

modelo LPIM (La. Plata Ionospheric Model) produzidos pela GESA/UNLP (Geodesia Espacial y 

Aeronomía/Universidad Nacional de La Plata). No caso da estimativa dos efeitos residuais da ionosfera no PPP, aplica-

se um modelo da ionosfera e os efeitos residuais são estimados no ajustamento juntamente com outros parâmetros. 

Neste caso, é introduzida uma pseudo-observação para cada resíduo ionosférico (direção receptor-satélite) com um 

determinado desvio-padrão associado, sendo os parâmetros da ionosfera tratados como processo estocástico no 

ajustamento recursivo dos dados GNSS. Este trabalho tem como objetivo principal avaliar a modelagem da ionosfera 

disponível para aplicação no método PPP. Experimentos foram realizados para a região brasileira utilizando o software 

cientifico RT_PPP com código fonte disponível no Decart – UFPE (Universidade Federal de Pernambuco). Os dados de 
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estações da RBMC foram processados para o período envolvendo os anos de 2009 a 2013 que correspondem ao ciclo 

solar 24.  Aplicaram-se as seguintes estratégias para a correção da ionosfera: Sem correção da ionosfera, Modelo de 

Klobuchar, Mapas Globais e Regionais e por fim a estimativa da ionosfera. Os resultados foram obtidos a principio 

aplicando o PPP utilizando somente pseudodistâncias na frequência L1 com o objetivo de avaliar a atividade ionosférica 

durante o período do ciclo solar 24. Para este experimento, os resultados mostram que em 2009 o erro médio em 

altimetria (DU) ficou na ordem de 5 metros e em 2012 este erro atinge a ordem de 13 metros, mostrando o aumento dos 

efeitos ionosféricos ao se aproximar do pico de atividade solar do ciclo 24 que é previsto para o ano 2013. A aplicação 

dos modelos e da estimativa da ionosfera apresentaram melhorias da ordem 60% e 85%, respectivamente para os anos 

de 2009 e 2013. Os experimentos no modo PPP estático e cinemático utilizando pseudodistância e fase, mostram que a 

estimativa da ionosfera pode se assemelhar ao caso utilizando combinações livre da ionosfera. Outros experimentos 

estão sendo realizados considerando dados envolvidos em períodos com cintilação ionosférica, os quais são obtidos a 

partir de estações da rede CIGALA/CALIBRA, no qual os receptores coletam informações que permitem avaliar os 

índices S4 e phi60 que comprovam a presença de tais efeitos. Neste trabalho será apresentada a modelagem matemática 

envolvida na mitigação dos efeitos ionosféricos no PPP, bem como resultados para a região brasileira envolvendo dados 

no período do ciclo solar 24, além de dados envolvidos em períodos com cintilação ionosférica. 

 

 


