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A Lei 10.267 foi criada no ano de 2001 e dentre outras disposições trata do georreferenciamento de imóveis 

rurais, cuja responsabilidade de fiscalização é do INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária). A 

norma técnica do INCRA apresenta em sua segunda edição a possibilidade do uso do método PPP (Posicionamento por 

Ponto Preciso) para a determinação dos vértices nas classes C1 e C4, cujas precisões posicionais devem ser melhores 

que 10 cm e 50 cm, respectivamente. No entanto, a norma técnica do INCRA não define exatamente o tempo suficiente 

de rastreio para assegurar o alcance da precisão estabelecida, como pode ser visto no item 5.5.2.b, o qual diz: “o tempo 

de rastreio deverá ser suficiente para assegurar o alcance dos parâmetros estabelecidos na Tabela 1.”. Atualmente já 

se encontra em fase de divulgação a terceira edição da norma técnica do INCRA. Para a realização do processamento 

dos dados no modo PPP pode-se usar o serviço de PPP online disponível no IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística). O método de PPP utilizando o GNSS (Global Navigation Satellite System) envolve a utilização das 

observáveis pseudodistância e fase da onda portadora em duas frequências, além de órbitas precisas e modelagem 

matemática adequada dos diversos efeitos envolvidos com a propagação dos sinais GNSS através da atmosfera. O uso 

de duas frequências está relacionado com a eliminação dos efeitos ionosféricos de primeira ordem, o qual, geralmente é 

realizado a partir da combinação livre da ionosfera. Um dos grandes desafios do PPP sempre foi o tempo de 

convergência do ajustamento, uma vez que as ambiguidades de cada satélite são estimadas juntamente com os 

parâmetros coordenadas do vértice e erro do relógio do receptor. No geral, a convergência do ajustamento no PPP leva 

em torno de uma hora. Dentre deste contexto, neste trabalho foram realizados experimentos no modo PPP em 

atendimento à classe C1 da norma técnica de georreferenciamento de imóveis rurais. Foram utilizados dados de 

estações da RBMC (Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo) envolvidos em períodos com alta e baixa atividade 

ionosférica. Os dados diários dos arquivos RINEX foram particionados em períodos variando de 1 h até 6 h. Por 

exemplo, com a partição do RINEX em arquivos de uma 1 h, tem-se 24 arquivos para o processamento PPP, no caso de 

2 h tem-se 12 arquivos e assim sucessivamente. O objetivo desta partição foi verificar a acurácia do PPP em termos do 

tempo de convergência. A partição dos dados foi realizada com o auxílio do software gratuito “teqc” e os 

processamentos foram realizados via PPP online do IBGE. A escolha dos dados em dias com alta e baixa atividade da 

ionosfera foi realizada com base no índice global da ionosfera (índice Kp). Como se tratam de estações da RBMC, as 

coordenadas estimadas nos processamentos PPP foram comparadas com as coordenadas ‘oficiais’ do IBGE tomando os 

devidos cuidados com a atualização destas coordenadas. Os resultados do PPP para os diversos processamentos foram 

analisados em termos de precisão formal (advinda da MVC de parâmetros ajustados) das coordenadas, além do Erro 

Médio Quadrático, o qual representa uma medida de acurácia. As coordenadas cartesianas estimadas no PPP foram 

convertidas para UTM (Universal Transversa de Mercator) com realização de propagação de covariâncias. No geral, 

para os resultados obtidos utilizando dados GNSS de uma hora, o EMQ ultrapassou os valores estimados para a classe 

C1 que é de 10 cm. Ao utilizar dados GNSS de duas horas, os resultados apresentaram acurácia abaixo de 10 cm para os 

períodos com baixa atividade ionosférica, o que não ocorreu em muitos casos para período de alta atividade ionosférica. 

Foram geradas estatísticas diárias e avaliação com relação à correlação espacial usando dados de diversas estações 

espalhadas pelo Brasil. Estes resultados e outros serão apresentados neste trabalho, onde procura-se avaliar a acurácia 

do PPP em termos temporal e espacial visando o atendimento ao georreferenciamento de imóveis rurais no Brasil. 


