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O posicionamento em tempo real a partir do GNSS pode ser realizado pelos métodos RTK/RTK em rede, 
DGPS/DGNSS ou pelo RTPPP (Real Time Precise Point Positioning - PPP em Tempo Real). O PPP em tempo 
real, diferentemente do RTK e DGPS, requer o uso de somente um receptor ao nível de usuário, porém faz-
se necessário o uso de posições precisas e correções de relógios dos satélites GNSS em tempo real, além de 
modelagem matemática de todos os erros envolvidos com os sinais GNSS. Em relação a posição do satélite 
em órbita, pode-se interpolar valores a partir das efemérides preditas IGU, cuja acurácia de posição é de 
aproximadamente 5 cm, porém, no caso das correções de relógios advindas da IGU, a acurácia é da ordem 
de 0,3 ns (~ 1 m). Visando posicionamento em tempo real com acurácia de decímetros, surge então a 
necessidade de realizar estimativas em tempo real de correções dos relógios dos satélites. Atualmente, as 
correções de relógios e de órbitas são disponibilizadas no contexto do projeto para tempo real do IGS (IGS-
Pilot Projetct - www.rtigs.net) com objetivo de aplicar nas efemérides transmitidas (broadcast) pelos 
satélites. Essas correções são enviadas via internet (protocolo NTRIP e formato RTCM 3.X) pelo IGS/BKG e 
têm tornado o método RTPPP cada vez mais conhecido e utilizado para as mais diversas aplicações. Neste 
contexto, um projeto de Pesquisa & Desenvolvimento se encontra em andamento no Brasil em parceria entre 
UNESP, UFPE e empresa EMBRAER (Empresa Brasileira de Aviação - SA) com objetivo de investigar o método 
RTPPP, desenvolver softwares e realizar avaliação de acurácia do posicionamento em tempo real de 
aeronaves em ensaios em voo. Os softwares em desenvolvimento são denominados RT_SATCLOCK e RT_PPP 
(versão Embraer), os quais são continuidade de uma tese de doutorado desenvolvida por Marques (2012) na 
FCT/UNESP. Enquanto o RT_SAT_CLOCK é capaz de realizar estimativas de correções de relógios utilizando 
dados GNSS coletados por diversas estações em uma rede, o RT_PPP é capaz de realizar o PPP fazendo uso 
das correções em tempo real. A comunicação via internet tem sido desenvolvida em parceria com equipe 
especializada de Ciência da Computação. O RT_PPP também é capaz de processar dados no modo pós-
processado, o que permite avaliar a qualidade do método em tempo real e realizar simulações. As aeronaves 
Embraer passam por uma bateria de ensaios após sua produção e um dos requisitos é a estimativa da posição 
em voo em tempo real com qualidade ao nível do decímetro. Esta tarefa apresenta muitos desafios, como 
por exemplo, problemas de geometria dos satélites em função da alta velocidade e manobras na trajetória 
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cinemática da aeronave ou dificuldades na estimativa de correções da troposfera devido a mudanças bruscas 
de altitude com alta variação em pressão e umidade relativa. Na fase atual do projeto, ensaios em voo estão 
sendo realizados para testar a modelagem implementada no software RT_PPP. Este software se comunica 
com o receptor embarcado na aeronave via porta serial e as correções de órbitas e relógios em tempo real 
são obtidas via internet disponibilizada na aeronave. A altitude e velocidade da aeronave pode atingir até 
aproximadamente 14 km e 900 km/h respectivamente. Neste trabalho serão apresentados os fundamentos 
envolvidos no PPP em tempo real com características relacionadas à modelagem de efeitos atmosféricos 
para situações cinemáticas, além da metodologia envolvida e análise de acurácia do método aplicado em 
ensaios em voo de aeronaves produzidas pela EMBRAER. As análises de acurácia foram realizadas tomando 
como referência valores estimados no PPP e método relativo no modo pós-processado. As análises mostram 
que é possível realizar PPP em tempo real com acurácia de decímetros para trajetórias cinemáticas de 
aeronaves. 

 


