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O projeto temático intitulado “GNSS: investigações e aplicações no posicionamento geodésico, em estudos 

relacionados com a atmosfera e na agricultura de precisão”, conhecido sob a denominação Projeto Temático GNSS-SP, 

foi financiado pela FAPESP e realizado sob a liderança da UNESP de Presidente Prudente, contanto com a participação 

do CPTEC/INPE, EPUSP e ESALQ. O projeto teve início em Outubro de 2008 e foi finalizado em Julho de 2013. O 

tema central foi o GNSS, como o título sugere, abrangendo o desenvolvimento de algoritmos diversos e suas aplicações 

em várias áreas, incluindo a Geodésia, Meteorologia, Aeronomia e Agricultura de Precisão. Toda a infraestrutura do 

projeto está disponível para uso, sendo dois Centros de Dados e Processamento GNSS e uma rede de estações continuas 

GNSS, estando os seus receptores conectados com estações meteorológicas (PTU) proporcionando dados em tempo real 

via NTRIP.  Programas computacionais processam os dados e calcula o atraso troposférico, IWV (Integrated Water 

Vapor), série temporal de coordenadas e produtos ionosféricos. Adicionalmente, com recursos desse projeto e outras 

fontes, dados gravimétricos foram coletados no Estado de São Paulo e vizinhança e um modelo geoidal foi produzido 

para o estado de São Paulo, com acurácia obtida da ordem de 20 cm. No que concerne a agricultura de precisão, um 

dispositivo transportável, capaz de permitir a realização de testes RTK (Real Time Kinematic) em condições reais de 

campo, foi desenvolvido e alguns testes foram realizados numa área teste. Um sistema para RTK em rede, comercial, 

também se encontra em funcionamento com correções prontas para serem disponibilizadas aos usuários. Desta forma, o 

objetivo deste trabalho é apresentar detalhes da execução do projeto, problemas encontrados e um sumário dos 

resultados obtidos. A contribuição do projeto para a área de Ciências Geodésicas e afins será destacada. 
  

 


