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Os efeitos ionosféricos representam atualmente uma das maiores fontes de erros envolvidos com a propagação 

dos sinais GNSS (Global Navigation Satellite System) e precisam ser modelados adequadamente para realização de 

posicionamento geodésico com precisão milimétrica. A formulação matemática dos efeitos ionosféricos pode ser 

derivada da equação complexa de Appleton-Hartree, a qual representa o índice refrativo da fase e grupo para a 

ionosfera. A partir daí, demonstra-se que os efeitos ionosféricos podem ser divididos em efeitos de primeira, segunda e 

terceira ordem. Os satélites GNSS em sua concepção original transmitem sinais de rádios em duas frequências, cujo 

objetivo principal é permitir a correção dos efeitos de primeira ordem da ionosfera, o que pode ser feito a partir da 

combinação livre da ionosfera. Contudo, os efeitos de segunda e terceira ordem da ionosfera (efeitos de ordem superior) 

não são eliminados e, geralmente, são negligenciados no processamento dos dados GNSS, o que implica em efeitos 

residuais na estimativa das coordenadas geodésicas. O atraso no sinal causado pelo efeito de primeira ordem representa 

em torno de 99% do efeito total, ficando o restante a cargo dos efeitos de ordem superior da ionosfera. Logo, para 

muitos tipos de aplicações práticas, os efeitos ionosféricos de ordem superior não representam maiores problemas, 

porém, para aplicações cientificas ou que requeira resultados com alta precisão, tal como a materialização de 

referenciais geodésicos, a não correção destes efeitos implica em efeitos residuais nas coordenadas da ordem de 

milímetros podendo chegar a centímetros. Neste sentido, pesquisas a nível internacional têm sido conduzidas nos 

últimos anos visando o estudo e forma adequada de modelar os efeitos ionosféricos de ordem superior. Com base nas 

principais pesquisas realizadas ao redor do mundo, o IERS (International Earth Rotation and Reference System) 

recomenda através do IERS Conventions (2010) que os centros de processamento de dados do ITRF apliquem as 

correções dos efeitos de ordem superior. Dentro deste contexto, um trabalho tem sido desenvolvido no Brasil, a partir de 

uma dissertação de mestrado na FCT/UNESP por Marques (2008), o qual estudou e implementou a formulação 

matemática envolvida com a correção dos efeitos de ordem superior da ionosfera, culminando na produção de um 

software denominado “RINEX_HO” para correção destes efeitos nas observáveis GPS via arquivos RINEX. O software 

encontra-se, atualmente disponível com código fonte na homepage do NGS-NOAA-TOOLBOX. Da mesma forma que 

os efeitos ionosféricos de primeira ordem, os de ordem superior são diretamente proporcionais ao TEC (Total Electron 

Content). Porém, o efeito de segunda ordem é dependente do campo geomagnético da Terra e o de terceira ordem é 

dependente da máxima densidade de elétrons ao longo das camadas da ionosfera. Desta maneira, os efeitos de alta 

ordem não são totalmente eliminados quando se aplica duplas diferenças no posicionamento relativo e para o caso de 

PPP (Posicionamento Por Ponto Preciso), estes efeitos influenciam diretamente na estimativa das coordenadas. É 

importante destacar que com a modernização do GPS atualmente já tem quatro satélites do bloco IIF transmitindo dados 

na terceira portadora (L5), bem como diversos satélites com o novo código civil (L2C). A combinação linear entre as 

três portadora (L1, L2 e L5) permite eliminar matematicamente os efeitos de segunda ordem, contudo, estudos 
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demonstram que a incerteza propagada desta combinação é de pior qualidade do que o próprio valor do efeito 

ionosférico de segunda ordem, de forma que a utilização de modelos matemáticos para a correção destes efeitos 

apresenta melhores resultados. Neste trabalho, serão apresentados resultados em termos de processamento dos dados 

GNSS, bem como discussões envolvendo a modelagem matemática dos efeitos de alta ordem da ionosfera, a qual 

envolve desde o cálculo do TEC até o calculo das componentes do sistema geomagnético com a utilização de um 

sistema mais realista através do IGRF (International Geomagnetic Reference Field). Os processamentos de dados GPS 

foram realizados no modo relativo e no PPP utilizando, respectivamente, os softwares “Bernese” e “RT_PPP”, 

disponíveis na FCT/UNESP. Foram feitas análises envolvendo períodos de alta e baixa atividade ionosférica e geradas 

séries temporais envolvendo dados de estações da RBMC. Os resultados mostram que a negligencia dos efeitos 

ionosféricos de ordem superior no PPP e no posicionamento relativo para linhas de base longas, pode provocar 

variações da ordem de três a cinco milímetros em períodos com baixa atividade ionosférica, alcançando a ordem de 

centímetros em períodos com ionosfera ativa. Discussões envolvendo o cálculo dos efeitos de ordem superior da 

ionosfera, bem como resultados obtidos para a região brasileira serão apresentadas neste trabalho. 

 


