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Com o objetivo de determinar as coordenadas plano-retangulares (E,N) UTM SIRGAS2000 de oito vértices 

definidores de estruturas geodésicas de alcance local, localizados no Centro Histórico de João Pessoa, com altitudes 

ortométricas conhecidas, foram realizados vários experimentos utilizando o método de posicionamento GNSS relativo 

estático. As estruturas geodésicas compreendem dois marcos de concreto, denominados de MRN 0001 e MRN 0002 e 

deis pinos, denominados RN–E18, RN-SB, RN-SC, RN-SF, RN-IC e RN-PDA. As coordenadas geodésicas das 

estruturas geodésicas MRN 0001 e MRN 0002 foram determinadas utilizando receptores GNSS HIPER LITE de dupla 

frequência, em campanhas de levantamento realizadas em dias distintos com período de ocupação que variou de 4:23h à 

6:45h. Os processamentos e ajustamentos dos dados GNSS foram realizados no software Topcon Tools v. 7.5.1. Para o 

primeiro dia de rastreio as coordenadas dos marcos MRN0001 e MRN 0002 foram processadas a partir de três estações 

de referência RECF, PBCG e RNNA, da RBMC (Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo), com distância 

aproximadamente de 130km para os marcos.  As precisões planimétricas para os marcos MRN 0001 e MRN 0002 

referentes ao primeiro dia de rastreio são, respectivamente, 0,035m e 0,0454m. Para o segundo e o terceiro dia de 

rastreio o processamento e ajustamento das coordenadas geodésicas foram realizados a partir das estações de referência 

RECF e RNNA da RBMC. Nesse processamento, as precisões planimétricas encontradas foram de 0,0453m para o 

marco MRN 0001 e 0,053m para o marco MRN 0002. As coordenadas UTM (E,N) SIRGAS2000 dos marcos MRN 

0001 e MRN 0002, obtidas para o primeiro dia de levantamento, foram comparadas com as coordenadas UTM 

SIRGAS2000 destes mesmos marcos obtidas no segundo e terceiro dia de levantamento. As discrepâncias calculadas 

são consideradas elevadas. Obteve-se a maior discrepância no valor de 0,223m para a coordenada Este do marco MRN 

0002 e menor discrepância com valor de 0,102 m para a coordenada Este do marco MRN 0001. Para esses 

processamento se utilizou efemérides precisas. Com o funcionamento da estação de referência PBJP da RBMC, 

localizada a aproximadamente 3km da área de estudo, as coordenadas dos marcos MRN 0001 e MRN 0002 foram 

reprocessados e os resultados foram otimistas. Para o primeiro dia de rastreio, as precisões planimétricas para os marcos 

MRN 0001 e MRN 0002 são, respectivamente, 0,003m e 0,002m. Para o segundo e o terceiro dia de rastreio, as 

precisões planimétricas encontradas foram de 0,007m para o marco MRN 0001 e 0,001m para o marco MRN 0002. As 

coordenadas UTM resultante desses processamentos foram comparadas e obteve-se a maior discrepância com valor de 

0,029m para a coordenada Norte do marco MRN 0001 e o menor discrepância com valor de 0,002m para a coordenada 

Este do marco MRN 0001. Uma nova campanha de levantamento foi realizada para os marcos, desta vez considerando 

a estação de referência 92442 da rede GPS Nordeste, distante aproximadamente 3 km da área de trabalho. Os novos 

valores de precisão planimétrica para ambos os marcos MRN 0001 e MRN 0002 é de 0,0085m. As coordenadas 

geodésicas dos marcos MRN 0001 e MRN 0002 determinadas pelo método estático, determinados a partir da estação de 

referência PBJP do segundo e terceiro dia de rastreio, serviram de referência para a determinação das coordenadas dos 
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vértices RN –E18, RN-SB, RN-SC, RN-SF, RN-IC e RN-PDA. Estes foram medidos com receptores HIPER LITE de 

dupla frequência e receptores de uma frequência (L1) Pro Mark. O período de ocupação por linha de base foi de 

30minutos a 40minutos. Estes foram processados no software Topcon tools v. 7.5.1. A precisão planimétrica dos 

vértices para o processamento dos dados coletados com receptores L1 é maior para os vértices RN-SB e RN - SF, 

ambas com valor de 0,0078m e menor para os vértices RN-E18, com valor de 0,0036m. A precisão planimétrica para os 

vértices medidos com receptores HIPER LITE de dupla frequência, apresenta o maior valor para o vértice RN-SF, com 

valor de 0,0092m e menor para o vértice RN-E18, com valor de 0,0042m. As coordenadas UTM dos vértices RN –E18, 

RN-SB, RN-SC, RN-SF, RN-SP, RN-IC e RN-PDA medidos com receptores L1 e de dupla frequência (L1 e L2) foram 

comparadas. A maior discrepância foi encontrada para as coordenadas Este do vértice RN-IC, com valor de 0,028m e 

menor valor para o vértice RN-PDA, com valor de 0,005m. O vértice RN-SC não teve solução com receptores L1, 

portanto, não teve suas coordenadas comparadas. Tratando-se de uma área densamente ocupada, com relação às 

coordenadas dos marcos MRN-0001 e MRN-0002, os resultados mostraram que o emprego de estações de referência 

situadas a distâncias longas dos vértices de interesse se torna inviável, além do dispendioso tempo, neste trabalho 

superior a 4 horas. Tratando-se dos RN –E18, RN-SB, RN-SC, RN-SF, RN-SP, RN-IC e RN-PDA, a melhor solução foi 

para as coordenadas advindas da aquisição de dados com receptores GNSS de uma frequência.  

  

 


