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 Os receptores GNSS (Global Navigation Satellite System) são classificados conforme a precisão de registro das 

observáveis. Enquanto os receptores designados para trabalhos topográficos e geodésicos registram os dados brutos para 

posterior processamento, os receptores GNSS utilizados para navegação não os registram e esse é um dos fatores que 

determina a precisão métrica desses equipamentos. Dessa forma eles não atendem às normas que regem os princípios de 

levantamentos topográficos e geodésicos. No entanto, a partir da divulgação do protocolo de saída e entrada do receptor 

GPS GARMIN de 12 canais, desenvolveram-se vários programas computacionais para capturar os dados brutos para 

posterior processamento melhorando significativamente sua precisão e isso pode ampliar seu uso para alguns 

levantamentos topográficos e geodésicos que exijam precisões centimétricas. Dentre os vários programas 

computacionais desenvolvidos, alguns como o ASYNC e o GAR2RNX são de livre acesso. Eles foram desenvolvidos 

por um grupo de pesquisadores da Universidade Politécnica de Madri – Espanha (disponíveis em: 

http://artico.lma.fi.upm.es/numerico/miembros/antonio/pd/pd.html). Como os receptores de navegação são 

significativamente de menor custo que os receptores geodésicos e topográficos, seu uso torna-se atrativo, 

principalmente para as instituições de ensino e pesquisas. A precisão de um levantamento por posicionamento GNSS 

depende também, dentre outros fatores, do tempo de posicionamento e da posição dos satélites no momento das 

medições sendo que estas se alternam conforme a hora do dia. Assim, esse trabalho tem por objetivo avaliar a precisão 

de um posicionamento realizado a partir de receptor GPS Garmin modelo GPSMAP 76CSx (acurácia de 3 a 5 m no 

modo DGPS) bem como qual período do dia (manhã, tarde e noite) e tempos de posicionamento fornecem resultados 

mais acurados. Para tanto, os registros dos dados brutos serão feitos em três horários distintos ao longo do dia a serem 

determinados. Será ainda explorado diferentes tempos de rastreio (10, 30 e 60 minutos respectivamente). Serão 

realizados um mínimo de dez repetições no período de 01 de setembro de 2013 a 01 de dezembro de 2013 priorizando-

se dias de céu claro. Para execução do trabalho serão utilizados três receptores GPS Garmin modelo GPSMAP 76CSx, 

três antenas externas, três cabos de dados com interface USB e três Notebooks nos quais serão instalados os softwares 

livres ASYNC e o GAR2RNX. Os Notebooks serão conectados ao receptor de navegação através do cabo de dados para 

que possa capturar e registrar os dados brutos durante as medições. Após o término da coleta das observáveis estas 

serão processadas no software GNSS Solution. A precisão de posicionamento dos dados pós-processados obtidos com o 

receptor de navegação será obtida comparando-se aos obtidos por receptor GNSS geodésico no modo de medição 

estático rápido com 20 minutos de coleta por ponto. Esse equipamento possui acurácia após processamento de 5mm + 

0,5ppm na horizontal e 10mm + 1ppm na vertical. Os resultados obtidos serão analisados, discutidos e divulgados em 

simpósios, congressos e periódicos. Espera-se com esse projeto aumentar o leque de opções de posicionamento 

utilizando receptores de navegação com melhor acurácia, possibilitando assim uma área a ser explorada e pesquisada. 


