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O GNSS é uma das tecnologias mais utilizadas no âmbito do posicionamento geodésico e cada vez mais há a 

necessidade que os resultados obtidos durante o processo de estimativa da posição sejam confiáveis e realísticos. No 

entanto, as observáveis GNSS estão sujeitas a diversas fontes de erros (sistemáticos, aleatórios e grosseiros), os quais 

devem ser modelados, minimizados e/ou eliminados. O ajustamento das observações GNSS pode ser realizado a partir 

do MMQ (Método dos Mínimos Quadrados), sendo que para obtenção de resultados confiáveis, o modelo matemático 

(funcional e estocástico) estabelecido deve ser válido para a realidade física que se tenta descrever, além de ser capaz de 

detectar problemas. Assim, as fontes de erros relacionadas aos dados GNSS devem ser bem conhecidas e eliminadas ou 

modeladas adequadamente, seja funcional ou estocasticamente. Atualmente, a maior fonte de erros está relacionada à 

camada da ionosfera e devido a variação na densidade de elétrons nesta camada ocorrem as chamadas cintilações 

ionosféricas. As cintilações ionosféricas provocam variações de amplitude, de fase, de polarização e no ângulo do sinal 

GNSS, sendo mais fortes nas regiões equatoriais e nas de altas latitudes. Nas regiões equatoriais apresentam-se 

relacionadas com a anomalia equatorial, sendo sua maior intensidade em locais de pico da anomalia. Em períodos de 

máxima atividade solar, porém, a anomalia pode ter um pico às  21 horas local, além disso, bolhas ionosféricas se 

formam nesta região ao pôr-do-sol. Pequenas irregularidades se formam dentro destas bolhas, tornando-se uma fonte de 

intensas cintilações. A magnitude e a frequência de tais cintilações são correlacionadas com o ciclo solar. Nas regiões 

de altas latitudes, a ocorrência de cintilações, geralmente, é devida às tempestades geomagnéticas. No Brasil, 

atualmente, tem-se a rede de estações GNSS CIGALA/CALIBRA. Essa rede possui estações com receptores que são 

projetados para extraírem parâmetros que indicam o nível de cintilação da fase e da amplitude sobre os sinais dos 

satélites. Tais parâmetros podem ser utilizados para mitigar os efeitos de cintilação ionosférica através de 

melhoramentos apropriados no modelo estocástico envolvido no ajustamento pelo MMQ. Embora vários efeitos possam 

ser modelados adequadamente no ajustamento das observáveis GNSS, podem ainda restar efeitos não-modelados 

(ruídos) nas séries temporais de coordenadas GNSS. A caracterização desses ruídos pode ser baseada nas componentes 

das séries temporais, podendo estar presente componentes como white noise, flicker noise e/ou random walk. Para a 

determinação dessas componentes podem-se utilizar diversos métodos, dentre eles a análise espectral, a análise de 

variância de Allan e a análise a partir da estimação das componentes pelo MMQ. Dentro deste contexto, este trabalho, 

tem como objetivo avaliar os resultados do posicionamento GNSS realizando a mitigação da cintilação ionosférica 

através da modelagem estocástica e também análises de séries temporais de coordenadas GNSS com e sem influência 

da cintilação ionosférica para estações da Rede CIGALA/CALIBRA. Os resultados iniciais obtidos no processamento 

de dados GNSS no modo PPP (Posicionamento por Ponto Preciso) cinemático, atingiram um melhoria da ordem de até 

20% em altitude ao considerar a modelagem estocástica em função dos efeitos de cintilação ao invés da modelagem 

estocástica em função do ângulo de elevação dos satélites. Com relação à análise das séries temporais de coordenadas 
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GNSS, inicialmente, verificou-se que em períodos sob influência da cintilação ionosférica, os ruídos das séries foram 

caracterizados como random walk (pela análise espectral) white noise (pela variância de Alan). Será apresentada a 

revisão bibliográfica relacionada ao assunto bem como avaliações no Posicionamento por Ponto Preciso GNSS 

envolvendo o processo de mitigação da cintilação ionosférica e análises de séries temporais coordenadas estimadas para 

estações da Rede CIGALA/CALIBRA. 


