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Dentre os sistemas de posicionamento que atualmente compõem o GNSS (Global Navigation Satellite System), 

têm-se o GPS (Global Positioning System) e o GLONASS (GLObal’naya NAvigatsionnaya Sputnikkovaya Sistema) 

atuando em sua forma operacional, o que torna possível a aplicação de sistema multi-constelação no posicionamento 

geodésico. Os dois sistemas encontram-se em fase de modernização, sendo que o GPS contempla a inclusão de um 

novo código civil na portadora L2 (L2C) através dos satélites do bloco IIR-M além da nova portadora L5 para os 

satélites do bloco IIF, enquanto o GLONASS está em processo de lançamento de satélites GLONASS-K dotados da 

técnica CDMA (Code Multiple Division Access), a qual é aplicada nos satélites GPS. Estes fatores facilitam a 

integração dos sinais GPS e GLONASS (GPS/GLONASS) para fins de posicionamento geodésico. Neste caso, destaca-

se o método de PPP (Posicionamento por Ponto Preciso), o qual tem sido alvo de muitas investigações cientificas e 

melhoramentos nos últimos anos. O PPP em sua forma convencional faz uso de órbitas e correções precisas de relógios 

dos satélites, além da observável livre da ionosfera, para a pseudodistância e fase da onda portadora. Além disto, se faz 

necessário o uso de modelagem matemática adequada para corrigir os diversos efeitos envolvidos com a propagação 

dos sinais GNSS e efeitos geodinâmicos afetando as estações terrestres. Dentre os principais efeitos destacam-se 

aqueles relacionados com troposfera, ionosfera, erros dos relógios, variação do centro de fase, erro de órbita, efeitos de 

relatividade, fase windup, carga de marés oceânicas, efeitos de marés terrestres, entre outros. Uma vez que os diversos 

efeitos tenham sido modelados adequadamente, espera-se precisão da ordem de poucos centímetros na estimativa de 

coordenadas no método PPP. Fator muito importante relacionado com a integração GPS/GLONASS no PPP se refere à 

geometria dos satélites (DOPs), o que certamente contribui com a estimativa de coordenadas, principalmente para 

regiões urbanas com pouca visibilidade. A integração GPS/GLONASS no PPP requer compatibilização entre sistemas 

de referencia e sistemas de tempo, uma vez que o sistema geodésico de referência adotado para o GPS é o WGS 84 

(World Geodetic System) e para o GLONASS é o PZ-90 (Parametry Zemli 1990) e os sistemas de tempo são, 

respectivamente, tempo GPS e tempo GLONASS. Comparecem ainda os atrasos inter-frequêcia entre os dois sistemas. 

A compatibilização dos sistemas geodésicos de referencia é realizada para as órbitas dos satélites e no caso do sistema 

de tempo, comparece um parâmetro incógnito no ajustamento do método PPP, o qual está relacionado com o erro do 

relógio do receptor. As órbitas transmitidas dos satélites GLONASS são disponibilizadas em forma de parâmetros de 

posição, velocidade e aceleração associada a um determinado instante, o que requer um processo de integração 

numérica para obtenção da posição do satélite para diferentes instantes. Em termos de órbitas precisas, estas começaram 

a ser geradas com a implantação do IGEX-98 (International GLONASS Experiment) organizado pelo IGS (International 

GNSS Service), pela IAG (International Association of Geodesy) e pelo IERS (International Earth Rotation Service and 

Reference System). O estudo e implementação da modelagem matemática envolvida com a integração GPS/GLONASS 

no PPP faz parte de uma dissertação de mestrado, a qual se encontra em desenvolvimento no Programa de Pós-

Graduação em Ciências Geodésicas e Tecnologias da Geoinformação da UFPE (Universidade Federal de Pernambuco). 

A utilização de dados GPS/GLONASS no PPP, além de fornecer melhor geometria para estimativa dos parâmetros, 

proporciona maior redundância para o ajustamento, o que gera maior confiabilidade (capacidade de detectar erros) dos 

resultados. Neste trabalho será apresentada a metodologia envolvida com a integração dos sinais GPS e GLONASS no 

método PPP, bem como resultados obtidos a partir do software de processamento “GPSPPP” do NRCAN (Natural 

Resources Canada), o qual se encontra disponível no Departamento de Engenharia Cartográfica da UFPE para fins de 

pesquisa. Experimentos estão sendo realizados com processamentos no GPSPPP considerando somente dados GPS e 

em seguida adicionando dados GLONASS. Os dados processados no PPP com GPS e GLONASS foram obtidos a partir 

de estações da RBMC distribuídas no Brasil e análises estão sendo realizadas visando avaliar a acurácia das 
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coordenadas estimadas em períodos com alta e baixa atividade ionosférica. A revisão bibliográfica envolvida com a 

integração GPS e GLONASS no método PPP será apresentada neste trabalho, bem como resultados e análises de 

processamentos para estações na região brasileira. 


