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O Posicionamento por Ponto Preciso (PPP) é uma técnica de posicionamento utilizada, geralmente, no modo pós-

processado, que utiliza de informações referentes ao relógio dos satélites e efemérides precisas para a determinação de 

coordenadas com alta acurária. A acurácia das coordenadas depende do tempo de observação, do tipo de receptor e das 

frequências utilizadas (L1 ou L1 e L2), bem como dos modelos empregados para correções dos diversos erros 

sistemáticos, tais como carga oceânica, troposfera, marés terrestres, etc. O objetivo do presente trabalho foi realizar o 

posicionamento por ponto preciso, utilizando dados de algumas estações que pertencem à Rede Brasileira de 

Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS (Global Navigation Satellite System), e analisar a qualidade do 

posicionamento considerando os efeitos da ionosfera e os erros sistemáticos inter-frequência (Inter-Frequency Bias - 

IFB) dos satélites e receptores, que é causado por atrasos no caminho do sinal GNSS ao percorrer o hardware do satélite 

e do receptor, neste último inclui-se ainda o caminho percorrido no cabo que conecta a antena ao receptor. O 

processamento dos dados foi realizado com o software NRCan (Natural Resources Canada) e foram utilizados arquivos 

RINEX (Receiver Independent EXchange Format) das estações BELE e POAL, disponibilizados pelo IBGE, cujas 

coordenadas estão referenciadas ao SIRGAS 2000, na época 2000.4. Na análise dos resultados, as coordenadas das 

estações de referência foram propagadas para a época do posicionamento por meio do modelo de velocidades SIRGAS-

VEMOS e adotadas como verdadeiras. Além dos arquivos RINEX, participaram do processamento também arquivos 

referentes às efemérides precisas e correções dos relógios dos satélites disponibilizados pelo IGS (International GNSS 

Service). Os dados foram processados no modo cinemático, com intervalos de 15 segundos, utilizando as observáveis 

pseudodistância e fase da onda portadora. No processamento dos dados, as precisões adotadas para pseudodistância e 

fase foram, respectivamente, 1 m e 0,01 m, como máscara de elevação foi estabelecida 10º, para o GDOP (Geometric 

Diluition of Precision) o valor 20 e utilizado a atmosfera padrão. Além das coordenadas, também foram estimados o 

atraso troposférico zenital, com base na atmosfera padrão, e o erro do relógio do receptor. Nos experimentos foram 

utilizadas três estratégias: 1) considerando a portadora L3, ou seja, a combinação linear livre do efeito da ionosfera (ion-

free); 2) considerando apenas a portadora L1, sem correções dos efeitos da ionosfera e das IFBs; e 3) considerando a 

portadora L1, com correção dos efeitos da ionosfera e das IFBs, disponibilizadas em um arquivo no formato IONEX 

(Ionosphere map Exchange), gerado na FCT/UNESP. Em cada um dos experimentos foi considerado um dia dos meses 

de janeiro, abril, julho e outubro, dos anos de 2011 e 2012. As estações utilizadas estão localizadas em duas regiões da 

ionosfera, sendo em média latitude a estação POAL e em baixa a estação BELE. Após o processamento, as 

discrepâncias calculadas, ou seja, a diferença entre as coordenadas consideradas verdadeiras e as estimadas, na 

estratégia livre do efeito da ionosfera (L3) apresentam uma discrepância média para planimetria da ordem de 0,015 m e 

altimetria de 0,074 m. As discrepâncias médias obtidas na estratégia 2 para planimetria e altimetria foram, 

respectivamente, 0,457 m e 8,240 m, e na estratégia 3, -0,007 m e 0,545 m. Comparando os valores obtidos nas 

estratégias 2 e 3 foi possível observar uma melhora nos resultados de 31,53% na planimetria e 49,11% na altimetria, ao 

considerar a correção do efeito da ionosfera e das IFBs. Destaca-se ainda, que a melhora nos resultados foi maior na 

estação BELE, que está localizada em baixa latitude. 
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