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Os receptores geodésicos são classificados em três categorias, os geodésicos, topográficos e os de navegação. 

Com os receptores geodésicos o usuário pode obter precisão milimétrica, os topográficos com precisão submétrica e 

com os de navegação precisão métrica. Os receptores de navegação permitem a realização do posicionamento em tempo 

real, o que atende determinadas atividades (viagem, esporte e laser, dentre outros). Além disso, esses receptores podem 

ser empregados nas atividades de turismo para registro de pontos turísticos de interesse, armazenados no instante da 

visita ao local. A navegação também abrange áreas da agronomia, como a medição de talhões ou perímetro de 

propriedades agrícolas. Além da pesca, para localização de zonas susceptíveis à boa pesca (cardumes), tanto em águas 

salgadas quanto em águas doces. No entanto, esses receptores não registram observações brutas, como as observáveis 

brutas dos satélites (observáveis GPS). Em contrapartida, com a utilização de receptores geodésicos as observações 

brutas são armazenadas, e posteriormente o usuário pode realizar o pós-processamento das mesmas. As duas 

observáveis GPS fundamentais que permitem a obtenção da distância satélite-receptor no posicionamento terrestre são a 

pseudodistância e a fase da onda portadora. A pseudodistância é obtida através da medição do código, enquanto a 

medida de batimento da onda portadora é oriunda da medição das ondas portadoras. Além disso, nos receptores 

geodésicos é possível configurar os filtros de qualidade posicional, filtro de elevação ou máscara de elevação, filtro de 

número de satélites e filtro de intensidade de sinal. Caso as observações não atenderem determinado critério imposto 

pelos filtros, a mesma é descartada. Os receptores de navegação estimam e registram as posições, porém não 

armazenam as observáveis (fase da onda portadora L1 e pseudodistância com o código C/A), o que impede o pós-

processamento dos dados. A partir do desenvolvimento do protocolo de entrada e saída do receptor GPS GARMIN de 

12 canais foram desenvolvidos vários programas para capturar as observáveis dos mesmos. Os softwares livres ASYNC 

e GAR2RNX foram desenvolvidos pelo professor Antonio Tabernero Galán, da Universidade Politécnica de Madri, na 

Espanha. Estes softwares estão disponíveis na internet, e podem ser encontrados no endereço eletrônico 

http://artico.lma.fi.upm.es/numerico/miembros/antonio/async/. O software ASYNC, é capaz de ler e registrar em 

arquivos binários os dados brutos da portadora L1 e o código CA, transmitidos pela porta de comunicação do aparelho 

receptor GARMIN ao computador, via cabo serial. Após o rastreio, utiliza-se o programa GAR2RNX que realiza a 

conversão do arquivo binário das observáveis em arquivos de texto no formato RINEX. Com o emprego destes 

softwares é possível melhorar consideravelmente a acurácia do posicionamento relativo, absoluto ou diferencial. Já 

foram feitas três versões destes softwares, a última foi em abril de 2002. Nesse artigo, será empregada a terceira versão 

dos softwares ASYNC 1.23 e GAR2RNX 1.48. Com a aplicação destes softwares, os receptores de GPS de navegação, 

proporcionaram melhor acurácia e precisão na determinação de coordenadas. Isso trás diversos benefícios, dependendo 

da aplicação em engenharia. Esse trabalho tem por objetivo analisar a acurácia de coordenadas planimétricas obtidas 

com receptores GPS de navegação, a partir do processamento da observável onda portadora L1. Espera-se que os 

resultados encontrados sejam satisfatórios, e melhores que aqueles apresentados quando se utiliza apenas receptores de 

navegação.  
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