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Nos últimos anos, é possível notar que os métodos de posicionamento vêm se aperfeiçoando. Devido à busca 

pela produtividade nas atividades de agrimensura aliada às inovações tecnológicas, surgiram as técnicas de 

posicionamento em tempo real. Dentre essas técnicas, um dos métodos de posicionamento que tem proporcionado alta 

acurácia é o RTK (Real Time Kinematic). Na técnica RTK são empregados dois receptores, um receptor base (cujas 

coordenadas são conhecidas) transmite correções da fase da onda portadora via link (rádio e internet, por exemplo) à 

estação móvel (usuário) para que essa determine suas coordenadas precisas em tempo real. No entanto, devido aos erros 

envolvidos nesse processo, os quais são dependentes do comprimento da linha de base (erro de órbita, ionosfera e 

troposfera), essa técnica fica limitada apenas para linhas de base curta (menor que 20 km, dependendo das condições 

ionosféricas). Para suprir essa deficiência, o uso de redes de estações de referência tem sido uma boa alternativa para 

minimizar a influência dos erros sistemáticos, expandindo assim a área de atuação do usuário. Vários métodos vêm 

sendo desenvolvidos para formular correções a partir de dados de uma rede de estações de referência, dentre eles o 

método de VRS (Virtual Reference Station), que é empregado nessa pesquisa. No método de VRS, dados de uma 

estação de referência que não existe fisicamente são gerados nas proximidades do usuário. Para aplicar o conceito de 

VRS na prática, dados GNSS da rede de referência são enviados continuamente via rede de comunicação para o 

computador central, no centro de controle. O computador central, munido de softwares específicos utiliza os dados 

coletados para modelar as principais fontes de erro sistemático que prejudicam a acurácia do posicionamento, além de 

gerar correções para esses erros. É importante ressaltar que no processo de geração da VRS, o usuário deve enviar suas 

coordenadas aproximadas ao centro de controle, sendo que estas podem ser obtidas com GPS de navegação. Esse artigo 

tem o objetivo de avaliar a qualidade dos dados da VRS com a variação do comprimento da linha de base da rede e a 

posição da VRS. Portanto, os dados da VRS foram avaliados adotando distâncias curtas e longas entre a posição da 

estação base da rede e a posição da VRS. Os arquivos da VRS foram gerados na posição da estação PPTE (Presidente 

Prudente). Deste modo, foram empregadas como estação base da rede as seguintes estações pertencentes à rede 

GNSS/SP: SPAR (Araçatuba) quando empregada cinco estações de referência, ROSA (Rosana) para quatro estações de 

referência e OURI (Ourinhos) quando utilizado três estações. Essas estações de referência foram utilizadas baseadas no 

critério de aproximação da posição da VRS (PPTE). Sendo a distância PPTE-SPAR de 144,09 km, PPTE-ROSA de 

165,15 km e PPTE-OURI de 180,69 km. A partir da análise dos EMQs obtidos entre a coordenada estimada e a 

considerada verdadeira, foi possível notar que para o menor comprimento de linha de base (144 km) a qualidade dos 

dados da VRS foi melhor cerca de 32,4% em relação as outras. Além disso, observou-se nos testes que à medida que a 

estação base da rede se distancia da posição da VRS, o EMQ médio tende a se degradar.  
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