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O posicionamento por ponto preciso é um método de posicionamento que se tornou atraente para os usuários dos 

sistemas de posicionamento por satélites em face da existência de numerosos serviços de processamento de dados on-

line, sendo alguns deles livres, e de programas de processamento. Este método é uma estratégia empregada na 

estimação das coordenadas geodésicas de uma estação utilizando-se às órbitas dos satélites e às correções para os 

relógios instalados a bordo deles. Com este método apenas uma estação é processada e são empregadas as observáveis 

originais ou não diferenciadas. As informações quanto às órbitas e às correções dos relógios dos satélites são estimadas, 

baseando-se em observações advindas de uma rede global de alta precisão, como por exemplo, a rede do IGS – Serviço 

GNSS Internacional. Além disto, tem-se a disposição um maior número de modelos disponíveis que visam à redução 

dos efeitos ionosféricos e troposféricos, que possibilitam a aplicação de correções relativísticas, que possibilitam 

correções quanto ao efeito das marés terrestres e quanto à carga dos oceanos, entre outros. Segundo Monico (2007) este 

método de posicionamento pode proporcionar ao usuário uma precisão da ordem de 1 metro, ou melhor, utilizando 

apenas pseudodistâncias de uma única época empregando-se também às órbitas precisas e às correções dos relógios dos 

satélites. As desvantagens citadas por Seeber (2003) consistem na impossibilidade de efetuar correlação entre estações e 

que as orbitas são tomadas como perfeitas, o que de fato não ocorre. Se o usuário dos sistemas de posicionamento por 

satélites empregarem apenas as observações dos códigos o nível de ruído estará muito acima da precisão das orbitas e 

relógios. Podendo a precisão no posicionamento, neste caso, alcançar vários decímetros. Segundo Völksen (2000) com 

o emprego das observações da fase da onda portadora e um programa cientifico de processamento de dados, como o 

GIPSY-OASIS II, é possível obter-se precisões comparáveis com a precisão da rede global, ou seja, de 1 cm ou melhor. 

Dentre os serviços on-line disponíveis para o processamento dos dados coletados por um receptor/antena cita-se: APPS 

(Automatic Precise Positioning Service of the Global Differential GPS (GDGPS) System); AUPOS (Australia´s Online 

GPS Processing System); CSRS – PPP (Canadian Spatial Reference System- Precise Point Positioning); GAPS (GPS 

Analysis and Positioning Software); IBGE-PPP (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística- Posicionamento por 

Ponto Preciso); OPUS (Online Positioning User Service) e SCOUT (Scripps Coordinated Update Tool). O emprego 

destes serviços trás como vantagem a redução de custos (eliminação de uma estação base); processamento 

automatizado; uso pleno e automático dos programas do IGS; uso mundial; economia de tempo e possibilita precisão de 

centímetros (MAYER e FUHRMANN, 2008).  Neste artigo são apresentados os resultados obtidos para algumas 

trajetórias cinemáticas realizadas em campo. Analisam-se os erros relativos bidimensionais e tridimensionais 

alcançados, bem como, a acurácia obtida adotando-se como padrão de analise a trajetória advinda do processamento dos 

dados coletados em posicionamentos relativos cinemáticos. As posições são reduzidas a época oficial do SGB 

utilizando-se o modelo de velocidade VEMOS da placa SOAM e a transformação generalizada de Helmert para obter as 

posições a partir do ITRF usado na época da observação para o ITRF2000, época 2000.4. Para esta fase do 

processamento e geração de gráficos é utilizado o modulo PPPcinemático@2013.11.07 do software AstGeoTop, 

licenciados para os Laboratórios de Geodésia da UFPE e de Geodésia Espacial da UFPR. Também são avaliadas as 

soluções das ambiguidades, o número de satélites e o PDOP (Position Dilution of Precision).  
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