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A principal  e  a  maior  fonte  de  erro  na  posição  do  usuário  do  sistema  GPS  (Global  Positioning  System), 
utilizando receptores  de  uma frequência,  é  o  efeito  causado  pela  ionosfera  no sinal  transmitido  pelos  satélites.  A 
ionosfera  é  um  meio  dispersivo,  onde  a  propagação  de  sinais  depende  da  frequência,  ao  contrário  da  camada 
troposférica.  A camada ionosférica caracteriza-se como parte da atmosfera superior  onde está presente um número 
suficiente de elétrons livres, que afetam a propagação das ondas de rádio, e inicia-se por volta de 50 km e estende-se  
até, aproximadamente a 1000 km de altura. O seu estado pode ser descrito através da densidade de elétrons ( ne) em 
unidades de elétrons por metro cúbico. Este erro ionosférico é diretamente proporcional ao conteúdo total de elétrons 
(TEC – Total Electron Content) presentes na ionosfera e inversamente proporcional ao quadrado da frequência do sinal 
transmitido.  O TEC é o principal parâmetro que descreve o efeito da ionosfera nos sinais GPS. O entendimento do  
comportamento do TEC na região de interesse é importante para compreender os efeitos e as limitações impostas pela  
ionosfera no que concerne à qualidade do posicionamento com GPS. O TEC varia no tempo e no espaço com relação a 
hora  (variação  diária),  a  época  do  ano  (variação  sazonal),  a  localização  geográfica,  ao  ciclo  de  manchas  solares 
(variação de longo período). Neste trabalho tem-se o objetivo de estudar e avaliar a variação do TEC para os anos de 
2004, 2008 e 2013, abrangendo todo o território brasileiro, através da geração de mapas do VTEC (TEC na direção  
vertical) utilizando dados do modelo global da ionosfera (arquivos IONEX – Ionosphere Map Exchange Format) do 
IGS (International GNSS Service), analisando a fase de declínio do ciclo de manchas 23 e início do ciclo 24. Os valores 
médios do VTEC foram interpolados no software Surfer 8.0, através dos valores de VTEC dos pontos da malha do IGS 
e foram utilizados os arquivos combinados do IONEX (IONosphere map EXchange format). Para a elaboração desses 
mapas médios do VTEC foram escolhidos os seis dias do mês com referência na atividade geomagnética (verificando-
se o índice geomagnético Ap diário), que correspondem os seis dias com menor atividade geomagnética no mês, ou 
seja, buscou-se estudar o comportamento do TEC em períodos com atividade geomagnética calma, a fim de evitar dias 
com influência de tempestades geomagnéticas.  Para a obtenção destes dados utilizou-se o método de interpolação por 
Krigagem para uma malha de 1º de latitude x 1º de longitude. Com este experimento constatou-se uma redução no valor 
do VTEC nos anos de 2008 e 2013 em relação ao ano de 2004, devido a menor atividade solar no ano de 2008 em 
comparação à 2004 e 2013, consequentemente, uma menor quantidade de elétrons presentes na ionosfera, melhorando a 
performance  do  posicionamento  com  GPS,  com  o  declínio  no  número  de  manchas  solares. Devido  ao  TEC  ser 
proporcional ao erro ocasionado pela ionosfera na distância entre o satélite e a antena receptora, com a diminuição no 
valor do TEC implicará diretamente na diminuição do erro ionosférico.
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