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Estudos anteriores tem apresentado, para várias aplicações, resultados satisfatórios do posicionamento de pontos 
obtidos por observações GNSS com a técnica cinemática em tempo real, RTK (Real Time Kinematic). Em se tratando  
de mapeamentos cadastrais em áreas urbanas, um fator que pode prejudicar estes resultados é o efeito do multicaminho 
dos sinais dos satélites que ocorre devido a presença de superfícies refletoras próximas aos pontos de interesse. Isto  
porque a proximidade de superfícies como paredes, telhados, lâminas d’água, entre outras, faz com que o sinal vindo 
dos satélites percorra vários caminhos até alcançar a antena do receptor.  Este trabalho apresenta uma avaliação do  
posicionamento GNSS através da técnica RTK em situações de obstáculos comuns em áreas  urbanas.  Esta técnica  
aliada com uma tecnologia de navegação por satélite a um rádio-modem ou a um telefone GSM permite obter correções 
instantâneas e transmiti-las aos receptores móveis reduzindo, assim, o tempo que demandaria para o pós processamento  
dos dados de campo. A área selecionada para as observações está localizada no campus da UFRRJ, no município de 
Seropédica/RJ. As observações em campo ocorreram considerando dois conjuntos de pontos, os de controle e os de 
estudo. O trabalho teve inicio com a implantação de quatro pontos de controle, sendo suas coordenadas obtidas por  
observações  GNSS  com  o  método  relativo  estático.  Estes  pontos  foram  usados  como  estação  de  base  para  os  
posicionamentos relativos pelos métodos estático rápido e cinemático em tempo real (RTK), obtendo-se as coordenadas 
dos oito pontos de estudo do trabalho. Estes pontos foram selecionados próximos à edificações com um e até dois 
pavimentos, também próximos à algumas árvores e instalações elétricas. A distância entre as estações de base e os  
pontos de estudo variou de 4 a 160 metros. Foi estabelecida uma classificação para os níveis de densidade de obstáculos  
presentes no local, definidos como mínimo, médio e máximo segundo critérios de quantidade e proximidade dos pontos 
com as superfícies refletoras. Cada ponto de estudo teve suas coordenadas obtidas a partir de cada uma das estações de  
base, gerando, assim, quatro resultados de coordenadas para cada ponto e para cada método de posicionamento. As  
coordenadas dos pontos de estudo obtidas com o método estático rápido foram utilizadas como valores de referência  
para avaliar aquelas obtidas pela técnica RTK. As diferenças entre as coordenadas obtidas para um mesmo ponto por  
cada  técnica,  denominadas  de  vetores  diferenças,  foram  usadas  as  análises  posteriores.  Nestas  avaliações  foram 
considerados os níveis de densidade de obstáculos e a distância da estação de base para o ponto de estudo. As distâncias  
entre as estações de base e os pontos de estudo, ou seja, o comprimento dos vetores das observações GNSS, apesar de  
terem sido consideravelmente diferentes, mínima de 4m e máxima de 160m, não foram significantes para modificar o 
conjunto de satélites presentes nas sessões de observação. Assim, este parâmetro não se mostrou, por si só, adequado 
para as avaliações, uma vez que alguns pontos mais distantes da base tiveram precisão maior que pontos mais próximos, 
sendo também observado o caso contrário para outros pontos. Os resultados dos vetores diferenças mostraram que a 
técnica  RTK, na situação  em que  foi  empregado,  obteve  menos acurácia  conforme a interferência  de  obstáculos 
aumentava. No entanto,  considerando a dispersão dos resultados entorno da média, os valores foram pouco dispersos  
para todos os níveis de obstrução do sinal, sendo a mínima de 1cm e a máxima dispersão de 6 cm. Os resultados do 
trabalho também foram avaliados quanto a sua aplicabilidade aos mapeamentos cadastrais. Considerando condições de 
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máxima de interferência de obstáculos,  pontualmente,  os resultados permitiriam seu uso para plantas e cartas  com 
escalas de 1:1000 e de 1:2.000. Entretanto, para os níveis médio e mínimo de obstáculos, quando se obteve acurácia 
máxima de 4 cm, os resultados foram aplicáveis também para a escala de 1:500. Nas avaliações verificou-se que os 
erros sistemáticos afetaram mais a acurácia do que a precisão das coordenadas e que o efeito do multicaminho do sinal  
foi o fator mais determinante para a redução da acurácia das coordenadas dos pontos. Com base no exposto, recomenda-
se a aplicação do levantamento cinemático em tempo real para trabalhos onde a precisão das coordenadas sejam mais 
relevantes  do que a sua acurácia,  podendo esta última ser  obtida utilizando outros levantamentos complementares, 
quando for necessário. Quanto a sua aplicabilidade aos mapeamentos cadastrais, recomenda-se que sejam feitas mais 
avaliações considerando o ajustamento dos vetores formados entre as estações. Os resultados obtidos foram capazes de  
avaliar a maior ou menor influência do efeito do multicaminho na qualidade posicional dos pontos de estudo e não foi  
conclusivo sobre sua real aplicabilidade a estes tipos de mapeamentos, uma vez que estes demandam ajuste, controle e 
compensação das observações.
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