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Os Sistemas Globais de Navegação por Satélite (Global Navigation Satellite Systems - GNSSs) são constituídos 

por constelações de satélites, as quais permitem, através da transmissão de sinais a um receptor, determinar as 
coordenadas do mesmo. Atualmente, destacam-se os sistemas globais GPS (norte-americano), GLONASS (russo), 
GALILEO (europeu) e BEIDOU/COMPASS (chinês), sendo que os dois últimos ainda estão em fase de implantação. 
Também compõem o GNSS alguns sistemas de aumento baseados em satélites geoestacionários (Satellite Based 

Augmentation System – SBAS) e baseados em estações terrestres (Ground Based Augmentation System - GBAS). O 
posicionamento com GPS em sua utilização básica, a qual pode ser denominada Posicionamento por Ponto Simples 
(PPS), pressupõe a utilização de um único receptor. Pode-se afirmar que se trata do método mais utilizado para fins 
civis em aplicações distintas, como a navegação em automóveis. Neste cenário, são utilizadas as observáveis de 
pseudodistância derivadas do código C/A, bem como efemérides transmitidas para determinação das coordenadas dos 
satélites, juntamente com modelos de ionosfera e da troposfera. Tais observáveis são medidas de distância satélite-
receptor, as quais são determinadas pelos receptores ao escalar o tempo de propagação do sinal pela velocidade de 
propagação. Elas são obtidas pelos receptores através de um código que é transmitido continuamente pelos satélites: o 
pseudorandom noise (PRN – ruído pseudoaleatório). Este código consiste em uma sequência binária única para cada 
satélite, permitindo assim que o receptor os identifique univocamente e rastreie diversos satélites simultaneamente, uma 
vez que a frequência do sinal é conhecida. Estas observáveis são denominadas na literatura como pseudodistância (ao 
invés de simplesmente distância) devido ao não sincronismo entre os sistemas de tempo dos satélites e dos receptores. 
Além disso, diversos efeitos sistemáticos estão presentes na trajetória do sinal do satélite até o receptor, como a refração 
da atmosfera – a qual tem influência característica em camadas específicas como a troposfera (aproximadamente 50 km 
de altitude) e ionosfera (aproximadamente 50 a 1000 km de altitude); destacam-se também alguns efeitos geodinâmicos 
– como marés terrestres e carga dos oceanos; multicaminho ou reflexão de sinais; dentre outros. As efemérides – 
mensagens de navegação também transmitidas pelos satélites - além de transmitir elementos keplerianos e parâmetros 
adicionais com os quais se pode obter as coordenadas dos satélites ao longo do tempo, transmitem também coeficientes 
de um polinômio com os quais se pode aplicar um modelo para atenuação dos efeitos da ionosfera: trata-se do Modelo 
de Klobuchar (também conhecido como modelo broadcast). Logo, ao empregar-se o GPS para PPS, pode-se recorrer ao 
referido modelo - que tem característica global - para atenuar aproximadamente 50% da refração causada pela ionosfera 
no sinal GPS. De maneira similar, outros modelos podem ser aplicados para atenuação dos demais efeitos. Um exemplo 
é o modelo de Hopfield para atenuação dos efeitos da Troposfera. Tal modelo utiliza como parâmetros de entrada 
medidas de pressão, umidade relativa e temperatura a fim de atenuar os efeitos da refração troposférica nas observáveis. 
Um aplicativo que realiza o PPS foi desenvolvido, o qual está disponível no Site do Grupo de Estudos em Geodésia 
Espacial (GEGE) da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Estadual Paulista (FCT/UNESP) – disponível 
em http://gege.fct.unesp.br/. O aplicativo, que tem fins didáticos e científicos, é denominado PPS On-line, e permite aos 
usuários a realização do PPS a partir da submissão de arquivos RINEX (Receiver INdependent Exchange Format – 
formato padrão contendo dados de observação e navegação de sistemas GNSS), podendo optar pela utilização dos 
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modelos de Hopfield e Klobuchar. Detalhes sobre o aplicativo serão apresentados neste trabalho. Também serão 
apresentados os resultados preliminares de um serviço baseado em mapas para monitoramento da acurácia do 
posicionamento GPS no modo PPS para território brasileiro. Tal serviço utiliza dados provenientes de redes de estações 
GNSS, dentre elas a Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS (RBMC), e provê indicadores de 
acurácia no posicionamento. 
  


