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Aplicações geodésicas que demandam alta precisão e acurácia requerem uma atenção especial aos erros 
sistemáticos atuantes. Tais aplicações podem ser em redes de monitoramento contínuo, e.g. RBMC (Rede Brasileira de 
Monitoramento Contínuo), ou em monitoramento de estruturas civis. A acurácia do posicionamento com o GPS (Global 
Positioning System) está diretamente relacionada com a minimização ou eliminação de erros sistemáticos e de ruídos 
que afetam as medidas de pseudodistância baseadas no código e na fase da onda portadora. A antena GPS é uma fonte 
de erros sistemáticos, em face do centro de fase da antena. Isto ocorre visto que a antena não tem coincidência entre o 
ponto de recepção (centro de fase eletrônico) do sinal vindo do satélite e o eixo central do sistema (centro de fase 
geométrico). O centro de fase eletrônico varia de acordo com as características individuais de cada antena. Os offsets da 
antena, valores que conectam as medidas GPS ao ponto de interesse, são afetados pela variação do centro eletrônico. O 
offset do centro de fase da antena é dividido em dois elementos o PCO (Phase Center Offset) e o PCV (Phase Center 
Variations). O PCO, offset do centro de fase médio, é o vetor entre o centro de fase médio e o ARP (Antenna Reference 
Point). O segundo, denominado PCV, é um deslocamento adicional do centro de fase, ele é obtido em função da 
elevação ou da elevação e azimute de incidência do sinal advindo do satélite GPS. Segundo Mader (1999), ignorar os 
valores das variações do centro de fase da antena, na determinação de coordenadas geodésicas precisas de um ponto, 
pode conduzir a erros na coordenada vertical de até 10 cm. De acordo com Seeber (2000), nas coordenadas horizontais 
pode-se introduzir erros de até 3 cm. Existem parâmetros fornecidos pelos NGS (National Geodetic Survey), no entanto, 
esses valores são médios e não valores próprios das antenas usadas nos posicionamentos GPS. Os parâmetros 
individuais das antenas, neste trabalho, foram fornecidos pela BCAL/UFPR (Base de Calibração de Antenas GNSS na 
UFPR). Foram realizados posicionamentos GPS em nove pontos, escolhidos de forma que cada três pontos tivessem 
comprimentos de linha de base similares (9km, 45km e 105km). Para cada comprimento de linha de base os rastreios 
GPS seguiram-se simultâneos. Foi aplicado o Método de Posicionamento Relativo Estático, com um intervalo de 
gravação de dados de 15 segundos e máscara de elevação de 15°. No processamento foram utilizadas as efemérides 
finais, para as linhas de base de até 45 e 105 km, foi empregado o modelo Hopfield e combinação linear Ion-free (L3). 
Para as linhas de base de até 9 km, não foram utilizados modelos troposféricos e ionosféricos, e a combinação linear 
utilizada foi a L1+L2. Foram realizados quatro processamentos com as mesmas configurações, somente mudando os 
parâmetros de calibração de antenas GPS. Processaram-se os dados sem qualquer correção do centro de fase da antena 
GPS, bem como foram empregados os parâmetros próprios da BCAL/UFPR, os valores do NGS Relativo e NGS 
Absoluto. Na comparação das altitudes elipsoidais, encontraram-se diferenças, quando não se utilizou os parâmetros, na 
ordem do centímetro. Salienta-se que, os resultados obtidos com os valores da BCAL/UFPR, são provenientes da 
utilização de parâmetros próprios, desta forma, fiéis às antenas utilizadas, enquanto que os fornecidos pelo NGS são 
valores médios. 
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