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O Global Navigation Satellite System (GNSS) integra vários sistemas de posicionamento por satélites existentes 

como o Global Positioning System (GPS), o Global Navigation Satellite System (GLONASS), o European Satellite 

Navigation System (GALILEO) e o Beidou/Compass da China. Estes sistemas têm como principal objetivo viabilizar a 

navegação de baixa, média e alta precisão. Tais sistemas vêm sendo cada vez mais utilizados em diversos segmentos, e 

definitivamente tornaram-se uma importante ferramenta para a comunidade científica e tecnológica. No entanto, ainda 

existem alguns fatores limitantes que afetam o desempenho das técnicas de posicionamento por satélite, como atrasos 

de hardware, erros do relógio, atenuações atmosféricas, perdas de ciclos, multicaminho e etc. Os efeitos atmosféricos, 

especialmente da ionosfera, são os principais fatores limitantes para o posicionamento de alta precisão utilizando a 

técnica RTK (Real Time Kinematic), cujo conceito tem como princípio básico a alta correlação dos erros provocados 

pela ionosfera, troposfera e órbita dos satélites na estação de referência e em uma estação próxima de interesse, além da 

existência de um link de comunicação entre a base e o usuário. Porém à medida que a distância usuário-base aumenta, a 

correlação é perdida. Como proposta de reduzir este problema surge o conceito de rede de estações de referência (RTK 

em rede). A técnica RTK em rede envolve o estabelecimento de uma série de estações de referência GNSS, espalhadas 

por uma determinada região, e os dados de cada estação são transmitidos em tempo real para um centro de controle, 

responsável pela modelagem dos erros sistemáticos na área de abrangência da rede e posterior transmissão das 

correções aos usuários do sistema. Dentre os diversos métodos para gerar correções, o conceito de VRS (Virtual 

Reference Station) tem se mostrado eficiente. Nesta abordagem, uma estação base virtual é gerada nas proximidades do 

usuário, utilizando os dados gerados e transmitidos pelo centro de controle. Assim, o usuário tem a possibilidade de 

utilizar apenas um receptor de simples frequência para realizar posicionamento relativo, por exemplo. Considerando o 

âmbito público, a única rede de estações de referência que pode propiciar o RTK em rede no Brasil está localizada no 

estado de São Paulo, denominada Rede GNSS-SP, sob-responsabilidade da FCT-UNESP (Faculdade de Ciências e 

Tecnologia – Universidade Estadual Paulista), em Presidente Prudente. Esta rede conta atualmente com 19 estações 

ativas, além do centro de controle que gerencia a rede por meio de um sistema comercial (Trimble Pivot™-VRS
3
Net™). 

Nesse contexto, propõe-se nesse artigo avaliar em termos de acurácia os dados da VRS gerados pelo sistema comercial 

utilizando o modo pós-processado e em tempo real. Desde junho de 2013, estão sendo geradas pelo sistema comercial 8 

estações VRS em diferentes pontos da Rede GNSS-SP, a escolha dos locais levou em consideração, principalmente, a 

proximidade entre as estações da rede. No entanto, pontos mais esparsos e até mesmo fora dos limites da rede foram 

escolhidos para caracterizar diferentes análises comparativas. As distâncias entre a posição da VRS gerada e sua 

respectiva estação base (estação de referência mais próxima) variam entre 40 km (VRS2-PPTE) e 106 km (VRS5-

OURI). A princípio, foram escolhidos 3 dias quaisquer para testes preliminares acerca da qualidade das VRSs geradas. 

No que se referem ao modo pós-processado, para avaliar sua qualidade, os dados das VRSs geradas foram processados 

online no software CSRS-PPP (Canadian Spatial Reference System – Precise Point Positioning) disponível no site 

<http://webapp.geod.nrcan.gc.ca/geod/tools-outils/ppp.php> do NRCan (Natural Resources Canada). Foi obtido, em 

média, um EMQ (Erro Médio Quadrático) resultante (em relação às coordenadas de referência) de 0,26 m utilizando 

24h de dados. O maior EMQ resultante (0,60 m) foi da VRS2 do dia 13/07 e o menor (0,17) para a VRS3 do dia 12/08. 

Nota-se que a VRS2 (distante 80 km da estação base mais próxima) encontra-se numa região com uma densidade 

menor de estações que a VRS3 (40 km da estação base mais próxima), fato este que pode justificar tais discrepâncias. Já 

no PP (Posicionamento por Ponto), foi obtido, em média, 0,90 m de EMQ resultante para as VRS. O maior EMQ 

resultante (1,10 m) foi da VRS7 do dia 14/07 e o menor (0,69 m) para a VRS5 do mesmo dia. As VRS7 e VRS5 estão 

entre as mais distantes de suas estações base, 92 km e 106 km respectivamente, numa região considerada menos densa 
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da rede. Destaca-se que outros experimentos e análises no contexto do modo pós-processado e em tempo real serão 

realizados para a investigação proposta neste artigo e apresentadas no artigo final.  

 

 

  


