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Um novo modelo de assimilação de dados foi desenvolvido com o principal objetivo de mapear a 
ionosfera da região brasileira em três dimensões a partir do uso conjunto de dados de GNSS (Global 
Navigation Satellite System), Rádio Ocultação (RO) e ionossondas. A assimilação de dados consistiu numa 
primeira etapa de filtragem de ruídos, seguida da estimativa de um estado inicial da ionosfera (chamado de 
background) e, por fim, de um método de reconstrução tomográfica. Rotineiramente, o International 
Reference Ionosphere (IRI) é utilizado para a construção do background. Contudo, por se tratar de um 
modelo climatológico global que carece de dados sobre a região brasileira, este apresenta dificuldade em 
representar alguns eventos na região de interesse. Com o intuito de aperfeiçoar a construção do 
background, um novo modelo climatológico foi desenvolvido neste trabalho com base em dados de RO e 
ionossondas, onde, devido à suficiente quantidade de dados de RO sobre a região brasileira, foi possível 
representar alguns eventos antes não apresentados pelo IRI, tal como a forte deriva vertical da ionosfera 
após o entardecer. Mais detalhes sobre o modelo podem ser obtidos em Prol et al. (2018). Após a 
construção de um método eficiente para descrever estimativa inicial da ionosfera, um algoritmo de 
reconstrução tomográfica foi desenvolvido. O algoritmo baseia-se na técnica chamada Multiplicative 
Algebraic Reconstruction Technique (MART), porém com uma sutil diferença da típica MART. Além do uso 
de dados de Total Electron Content (TEC) na direção inclinada (Slant TEC – STEC), observações na direção 
vertical (Vertical TEC – VTEC) foram usadas. Desta forma, foi possível contornar um dos principais 
problemas da tomografia da ionosfera na região brasileira, que é a baixa resolução espacial devido à pouca 
quantidade de receptores GNSS para aplicações de tomografia ionosférica. Prol et al (2016), por exemplo, 
utilizou uma resolução espacial de 4° x 4° em latitude por longitude para realizar a tomografia na região 
brasileira. No entanto, devido à alta variabilidade da densidade eletrônica da região, essa é uma resolução 
espacial não ideal para descrever a ionosfera sobre o Brasil. Ao incorporar os dados de VTEC de maneira 
eficiente, foi possível reduzir a resolução espacial para até 1° por 1° em latitude por longitude sem piorar 
significativamente a estimação dos STEC. Neste sentido, o presente trabalho apresentará todos os detalhes 
envolvidos na formulação matemática do novo método desenvolvido, bem como a performance do 
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método para distintas épocas do ano de 2013 e 2014. A avaliação consistiu numa análise estatística dos 
resultados quando comparados com valores de referência de frequência crítica da camada F2 (foF2) e 
altura de pico (hmF2) obtidos dos dados de ionossondas. Também avaliamos a performance do método no 
cálculo do STEC e na melhoria que este traz ao Posicionamento por Ponto Preciso (PPP) quando comparado 
com a performance dos Mapas Globais da Ionosfera (GIMs) distribuídos pelo International GNSS Service 
(IGS). No geral, a melhoria foi de 20% a 30% quando comparado com o IRI, de 60% na estimativa do STEC 
quando comparado com GIMs e de 30% no PPP. Por fim, foi realizada uma avaliação da performance do 
método na descrição de bolhas ionosféricas, sendo que os mapas estimados foram comparados com as 
imagens de luminescência atmosférica na linha de emissão OI 630,0 nm, evidenciando que o método 
proposto pode ser utilizado para mostrar a presença de bolhas ionosféricas ao nível da densidade 
eletrônica. 
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