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O GNSS - Global Orbiting Navigation Satellite System (Sistema Global de Navegação por Satélite) representa 

um conjunto de diferentes sistemas que tem por finalidade determinar posições de objetos sobre a superfície terrestre ou 

próxima dela. O primeiro sistema de posicionamento via satélites surgiu nos Estados Unidos na década de 1970 

(NAVSTAR-GPS), desenvolvido pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos - DoD (Department of Defense), 

que tem por princípio básico a medida de distâncias entre quatro satélites e o usuário, possibilitando a determinação de 

posição na superfície terrestre. Além do NAVSTAR, novos sistemas de posicionamento estão operando, em fase de 

testes e/ou implantação, como GLONASS (Global Orbiting Navigation Satellite System), GALILEO, SBAS, 

BEIDOU/COMPASS. A utilização da tecnologia GNSS têm auxiliado diversas atividades de Geodésia, como por 

exemplo, a demarcação de terras. Nesse contexto, a Lei 10.267/2001 e seus Decretos regulamentadores expressam 

através da 2ª Edição da NTGIR (Norma Técnica de Georreferenciamento de Imóveis Rurais) todas as normas e 

especificações necessárias para a demarcação de terras em território nacional. Acompanhando esta tendência no ano de 

1991 o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) acionou o emprego do GNSS em suas atividades de 

levantamento geodésico. Iniciou o desenvolvimento do projeto para estabelecimento da RBMC (Rede Brasileira de 

Monitoramento Contínuo). As estações da RBMC são equipadas com receptores GNSS de dupla frequência que 

coletam continuamente as observáveis do sistema, sendo esta rede, a principal ligação com redes internacionais e com 

os sistemas de referência adotados globalmente. Além disso, O IBGE oferece um serviço gratuito on-line de pós-

processamento de dados GNSS, denominado PPP (Posicionamento por Ponto Preciso ou Posicionamento Absoluto 

Preciso). Para o desenvolvimento deste trabalho utilizou-se como principal referência a Norma Técnica de 

Georreferenciamento de Imóveis Rurais (NTGIR), atendo ao que preceitua a Lei Federal 10.267/2001 e seus Decretos 

regulamentadores, com o propósito de verificar os principais elementos necessários para geração de marco geodésico 

Classe C1 para a região metropolitana de João Pessoa-PB, para fins de certificação junto ao INCRA. Nesse sentido, o 

objetivo do presente trabalho é fazer uma comparação entre as diversas formas de processar as coordenadas de um 

determinado ponto, a partir de, no mínimo, dois vértices de apoio básico pertencentes ao SGB - Sistema Geodésico 

Brasileiro. O local escolhido para o estudo foi um ponto próximo a uma RN (Referência de Nível) da RAAP (Rede 

Altimétrica de Alta Precisão), no centro de João Pessoa/PB, em frente à Basílica de Nossa Senhora das Neves. Utilizou-

se um receptor de dupla frequência (Topcon Hiper Lite +), onde foram realizadas duas seções de, no mínimo, 4 horas de 

rastreio conforme exigido na NTGIR para a classificação de marco classe C1 e com taxa de gravação de 5 segundos. 

Optou-se em utilizar as seguintes formas de processamento: com apenas um vértice do SGB, com dois vértices de apoio 

do SGB com e sem efemérides precisas, com três vértices de apoio do SGB com e sem efemérides precisas e, por 

último, utilizando o serviço PPP do IBGE. As três estações RBMC utilizadas foram: RNNA (Estação de Natal/RN), 

PBCG (Estação de Campina Grande/PB), RECF (Estação de Recife/PE). Feito o processamento com RNNA, PBCG e 

RECF; RNNA e PBCG; RNNA e RECF; e individualmente com cada estação. Além do processamento com o PPP do 

IBGE. Para efeito de comparação utilizou-se como referência as coordenadas obtidas a partir do processamento com as 

três estações RBMC (RNNA, PBCG e RECF), utilizando efemérides precisas e ajustamento pelo Método dos Mínimos 

Quadrados (MMQ). A partir de todos os resultados gerados verificou-se que em todos os casos foi possível atingir a 
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precisão desejada para o ponto rastreado. Foi possível verificar também que em todos os processamentos efetuados 

ocorreu solução fixa para ambiguidades e que o uso de efemérides precisas não apresentou influência relevante, pois, 

mesmo processando os dados com as efemérides transmitidas os resultados gerados também atenderam às exigências de 

precisão da NTGIR. O posicionamento por ponto preciso (PPP) também apresentou precisão satisfatória para o 

processamento do ponto, porém foi o que apresentou as maiores discrepâncias. Do ponto de vista prático recomenda-se 

a utilização do processamento disponibilizado pelo IBGE (PPP). No entanto é possível afirmar que quando se tem uma 

maior abundância de dados para processamento maior será a confiabilidade na determinação da solução, o que sugere a 

utilização das três bases da RBMC próximas (PBCG, RNNA e RECF).  

 

 

  


