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O termo GNSS (Global Navigation Satellite System) foi criado em 1991 durante a 10ª Conferência de 

Navegação Aérea. Atualmente, o GNSS refere-se aos sistemas de posicionamento globais por satélites GPS, 

GLONASS, GALILEO e mais recentemente o COMPASS/BeiDou,  além dos sistemas de aumentação (Augmentation 

System) e várias outras definições como acurácia, integridade, etc. Enquanto o GALILEO já conta com quatro satélites 

IOV (In-Orbit Validation) lançados recentemente; espera-se que o BeiDou esteja com a constelação completa em 

meados do ano 2020. O GPS tem sido o sistema mais utilizado pela comunidade civil por mais de uma década e o 

GLONASS, atualmente, encontra-se totalmente operacional. Em termos de posicionamento em tempo real, um dos 

métodos mais utilizados é o RTK (Real Time Kinematic), o qual consiste basicamente de posicionamento cinemático 

para o receptor rover, o qual recebe as correções de pseudodistância e fase da onda portadora do receptor base via link 

de rádio. Além deste caso típico de RTK, existe ainda o RTK em rede, o qual utiliza um conjunto de estações de uma 

rede geodésica para gerar correções para os usuários, além da possibilidade de criação de uma Estação de Referência 

Virtual (VRS – Virtual Reference Station). Com a criação do protocolo aberto não proprietário, denominado NTRIP 

(Networked Transport of RTCM via Internet Protocol), o qual utiliza o formato RTCM (Radio Technical Commission 

for Maritime Services) para a transmissão dos dados via internet, é possível ao usuário receber as correções RTK 

diretamente em receptores que contam com a tecnologia de comunicação GSM (Global System for Mobile) embutida. 

Outra possibilidade é o recebimento de correções RTK via celular (GSM) com posterior envio ao receptor. No caso do 

Brasil, o usuário GNSS pode receber as correções das estações da rede RBMC-IP do IBGE, a qual conta atualmente 

com aproximadamente 27 estações transmitindo dados e correções via protocolo NTRIP. Contudo, problemas 

comparecem em função das longas distâncias entres as estações da RBMC-IP, principalmente com relação a 

modelagem dos efeitos atmosféricos que afetam os sinais GNSS, tais como troposfera, ionosfera e outros. No caso deste 

trabalho, experimentos foram realizados a partir do método RTK com a utilização de um receptor rover (Hiper-V da 

Topcon) provido de tecnologia GSM. A acurácia do posicionamento RTK via NTRIP foi analisada para levantamentos 

em meios a prédios e construções (cânions urbanos) na cidade de Recife. O receptor foi conectado ao caster do IBGE e 

configurado para receber as correções RTK da estação RECF da RBMC. Neste caso, os dados coletados no centro de 

Recife e aos arredores da cidade formaram linhas de base de até aproximadamente 15 km. Para a maioria dos casos, 

verificou-se que houve dificuldades em se obter solução fixa das ambiguidades, sendo que nos casos em que as 

ambiguidades foram solucionadas como fixa, as coordenadas estimadas apresentaram diferenças de ordem decimétrica 

quando comparadas aquelas advindas da solução no modo cinemático pós-processado. É importante considerar que 

neste caso o usuário não tem acesso ao controle de qualidade relacionado à solução das ambiguidades em tempo real, ou 

seja, qual critério foi adotado para aceitar a solução como fixa. Os resultados também foram avaliados com relação à 

solução multi-constelação do GNSS. Para tanto foram realizados pós-processamentos considerando somente a 

constelação GPS e em seguida considerando a constelação GPS juntamente com a do GLONASS. O principal objetivo 

desse experimento foi analisar a contribuição do sistema multi-constelação no RTK sob condições de fraca geometria e 

de multicaminho. As análises iniciais mostraram que a inserção dos dados da constelação GLONASS provocaram 

melhoramentos da ordem de centímetros nos resultados do posicionamento. Estes e outros resultados serão apresentados 

nesse trabalho. 


