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RESUMO 

 
Desde os tempos mais primórdios, o ser humano possui a necessidade de saber se localizar no globo 
terrestre, ou seja, poder determinar seu posicionamento através de coordenadas. Atualmente, o 
posicionamento geodésico pode ser feito através de diferentes métodos. Alguns requerem instrumentos 
sofisticados, enquanto outros são mais acessíveis; alguns oferecem precisão na ordem de milímetros ou 
centímetros, enquanto outros oferecem uma margem de erro de alguns metros. Este artigo empregou 
diferentes métodos de posicionamento para encontrar as coordenadas de seis pontos distintos, localizados 
na Universidade Estadual de Maringá. Os métodos utilizados foram: poligonal enquadrada com uso de 
Estação Total, métodos com equipamento GNSS: relativo estático rápido, RTK, PPP e GNSS de navegação. 
Para cada um destes métodos, foram obtidas as coordenadas de latitude, longitude e altitude do ponto, e, em 
seguida, os resultados obtidos foram comparados. Na maioria dos pontos, os diferentes levantamentos não 
apresentaram grandes diferenças nas coordenadas planimétricas, não ultrapassando 8 centímetros, as 
coordenadas altimétricas obtiveram maiores diferenças, contudo não ultrapassaram a 25cm. Houve uma 
exceção em um dos pontos quando da realização do método relativo RTK. Não houve a fixação das 
ambiguidades devido à presença de vegetação arbustiva no local, que causaram interferência. No geral, nota-
se que, atualmente, trabalhos de posicionamento geodésico podem ser realizados por diferentes métodos, 
cabendo ao usuário avaliar as opções e escolher qual método será o mais adequado para atingir seu objetivo.  

 
Palavras-chave: Posicionamento geodésico. GNSS. Topografia.  
 

1 INTRODUÇÃO 
 

O homem sempre teve interesse em saber determinar sua localização na Terra, e, 
com o desenvolvimento da navegação marítima, mais do que nunca este interesse se 
tornou uma necessidade, para saber ir e voltar de um local a outro com segurança, bem 
como garantir o direito à propriedade de terras por meio do posicionamento de seus limites 
territoriais. Segundo Monico (2008), “posicionar um objeto nada mais é do que atribuir-lhe 
coordenadas”. 

Muitos são os métodos e equipamentos que permitem a determinação do 
posicionamento de pontos do espaço geográfico, dentre eles o método de levantamento 
por poligonação com uso de Estação Total e os métodos de posicionamento por satélite 
com uso de equipamentos GNSS. 

Cada método possui suas particularidades em função da funcionalidade, agilidade e 
principalmente a precisão que pode ser alcançada. Independente dos equipamentos e 
métodos, entende-se que todos embutem nos dados levantados, erros. Tais erros podem 
ser tratados e minimizados, mas não são eliminados. Entender quais equipamentos e 
métodos podem gerar dados que possuam desvio padrão posicional inferior as diferentes 
tolerâncias definidas pelas diferentes finalidades dos levantamentos é imprescindível para 
a definição dos métodos e equipamentos passíveis de serem utilizados para os diversos 
fins específicos. 
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Diante do exposto, este trabalho tem por objetivo apresentar os resultados obtidos 
no levantamento de 6 pontos por diferentes métodos de levantamentos e diferentes 
equipamentos. Os levantamentos tratados neste trabalho são: levantamento por 
poligonação em poligonal enquadrada com uso do equipamento Estação Total, 
levantamento pelo método de posicionamento relativo estático rápido, método de 
posicionamento diferencial por RTK e método de levantamento por ponto preciso, sendo os 
três executados com uso de equipamento GNSS geodésico e levantamento pelo método 
absoluto com uso de equipamento GNSS de navegação. 

 
1.1. POSICIONAMENTO POR TOPOGRAFIA CLÁSSICA: USO DE ESTAÇÃO TOTAL 

 
As medições da superfície terrestre realizadas a partir de técnicas e métodos 

topográficos da-se o nome de levantamentos topográficos (SILVA e SEGANTINE, 2015). 
Tais podem ser executados pelos métodos de poligonação, triangulação, trilateração ou 
triangulateração, e é recomendável que se apoiem em vértices de referência com 
coordenadas conhecidas através de posicionamento por GNSS (INCRA, 2013).  

O conceito da medição parte do conjunto para o detalhe, parte-se de pontos do 
Sistema Geodésico Brasileiro para gerar pontos de detalhes que representam por meio das 
coordenadas levantadas o objeto de medição (SILVA e SEGANTINE, 2015). Neste 
trabalho, foi utilizado um dos desdobramentos do método de poligonação com uso de 
poligonal enquadrada. 

 
1.1.1. Poligonação 

 
O método da poligonação “se baseia na observação de direções e distâncias entre 

vértices consecutivos de uma poligonal” (INCRA, 2013). Para tanto, o instrumento de 
medição (como o Teodolito ou a Estação Total) é instalado sobre um dos vértices da 
poligonal, e, a partir deste, é observada a direção e distância em relação ao vértice anterior 
(“ré”), e a direção e distância ao vértice seguinte (“vante”).  

Uma poligonal pode ser do tipo fechada, enquadrada ou aberta (Figura 1). Na 
poligonal fechada, o levantamento se inicia em um ponto de coordenada conhecida e 
termina neste mesmo ponto; na poligonal enquadrada, o levantamento tem início em dois 
pontos de coordenadas conhecidas e termina em dois pontos de coordenadas conhecidas 
diferentes; já o levantamento em poligonal aberta, o levantamento se inicia em um ponto 
de coordenada conhecida, e termina em um ponto onde se deseja determinar as 
coordenadas (MCCOMARC, 2015 apud CARVALHO et al., 2018). Tais pontos de 
coordenadas conhecidas podem ser pontos referenciados a um sistema Local (Sistema 
Geodésico Local – SGL ou Sistema Topográfico Local – STL) ou pontos referênciados ao 
Sistema Geodésico Brasileiro – SGB. 

 

 
Figura 1: Tipos de poligonais.  

Fonte: Adaptado de INCRA, 2013. 
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1.2. POSICIONAMENTO POR GNSS 

 
 
GNSS é a sigla para Global Navigation Satellite System, ou, em português, Sistema 

Global de Navegação por Satélite. O termo é utilizado para designar sistemas de 
navegação com cobertura global – como o GPS (sistema norte-americano), o GLONASS 
(sistema russo), o Galileu (sistema europeu) e o Compass/Beidou (sistema chinês), e as 
infraestruturas espaciais e terrestres associadas a esses sistemas (INCRA, 2013). 

A solução definitiva, no entanto, surgiu apenas na década de 70, com o NAVSTAR-
GPS. Desenvolvido originalmente com finalidade militar, seu uso foi posteriormente liberado 
para a comunidade civil, oferecendo precisão e facilidade de uso a um custo acessível a 
todo o público (MONICO, 2008).  

O princípio básico do posicionamento por satélite é permitir ao usuário determinar 
sua posição expressa por latitude, longitude e altitude, através do processo de ressecção 
simples usando intervalos ou diferenças de intervalo (Figura 2) (HOLFMANN-
WELLENHHOF; LICHTENEGGER e WASLE, 2008). 

 

 
Figura 2 – Princípio básico do posicionamento por satélite. 

Fonte: Traduzido de HOFMANN-WELLENHOF; LICHTENEGGER e WASLE, 2008. 

 
Tal sistema possibilita ao usuário obter em qualquer lugar da superfície terrestre e a 

qualquer hora, seu posicionamento (coordenadas) em um determinado sistema de 
referência (MONICO, 2008). Para avaliação de desempenho dos dados obtidos por GNSS, 
Zhu et al. (2018) estabelecem os seguintes critérios: precisão, integridade, continuidade e 
disponibilidade.  

A precisão de uma posição ou velocidade de um veículo, medida em determinado 
momento, é o grau de conformidade desta posição ou velocidade com os verdadeiros do 
veículo; a integridade é o grau de confiabilidade que pode ser colocado na exatidão da 
informação fornecida por um sistema de navegação; a continuidade expressa a 
probabilidade de o serviço ser mantido sem falhas durante a operação do sistema; e a 
disponibilidade expressa a porcentagem de tempo que o serviço é possível de ser utilizado, 
ou seja, indica a capacidade do sistema de fornecer informações confiáveis dentro de certa 
área de cobertura (ZHU et al., 2018).  

Contudo, o tipo de equipamento bem como os métodos de levantamentos são 
determinantes dos resultados e respectivamente da exatidão das mesmas. Dentre os 
métodos de posicionamento este trabalho aborda os métodos: posicionamento relativo 
estático e estático rápido, posicionamento por ponto preciso e posicionamento relativo em 
tempo real - RTK (Real Time Kinematic). 
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1.2.1 Posicionamento relativo estático e estático rápido 

 
Monico (2008) considera que os métodos de posicionamento podem ser 

classificados quanto ao referencial em:  

• Absoluto: as coordenadas estão associadas diretamente ao geocentro; 

• Relativo: as coordenadas são determinadas com relação a um referencial 
materializado por um ou mais vértices com coordenadas conhecidas; 

• DGNSS: um receptor base, de coordenadas conhecidas, coleta dados 
simultâneos dos satélites de uma estação móvel, e são efetuadas correções 
para as posições da estação móvel. 

 
O posicionamento relativo, portanto, fornecem as coordenadas de uma ou mais 

estações denominadas de estações móveis, corrigindo-as a partir de uma ou mais estações 
denominadas de Base e cujas coordenadas são conhecidas e referênciadas a um sistema 
de referência (no Brasil ao SIRGAS2000). O rastreio deve ocorrer de modo simultâneo entre 
as estações móveis e bases (Figura 3) e os satélites rastreados devem ser os mesmos 
(mínimo de 2 satélites simultâneos) (IBGE, 2008). A determinação das coordenadas é 
realizada a partir do pós-processamento dos dados coletados em campo, por intermédio de 
programa desenvolvido para esta finalidade (SILVA e SEGANTINE, 2015) 

Dependendo do tempo de rastreio e da qualidade das observações, a precisão no 
posicionamento relativo pode ser centimétrica ou até mesmo milimétrica (POLEZEL, 2010). 
Segundo o IBGE (2008) a escolha por este método, portanto, busca justamente “minimizar 
as fontes de erro através da diferença entre observações recebidas simultaneamente por 
receptores que ocupam duas estações”. 

 

 
Figura 3: Posicionamento relativo. 

Fonte: INCRA, 2013. 

 
De acordo com o método utilizado, o posicionamento relativo pode ser ainda 

classificado em quatro grupos, são eles: estático, estático rápido, semicinemático e 
cinemático (IBGE, 2008) 

Nesta pesquisa utilizou-se os métodos de posicionamento relativo estático e estático 
rápido. Para ambos os métodos, tanto o receptor da estação referência quanto o da estação 
com coordenadas a determinar permanecem estacionários durante todo o levantamento e 
em linhas de base com comprimento inferior a 10 km, em locais sem obstrução e sob 
condições ionosféricas favoráveis, levantamentos com tempo de 20 minutos são suficientes 
para se conseguir solução das ambiguidades. Quanto mais longe estiver a base, maior o 
tempo necessário de ocupação (IBGE, 2008).  

O método relativo estático rápido possui procedimentos idênticos ao método de 
posicionamento relativo estático com a diferença de que a duração das sessões de rastreio 
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costumam ser inferiores a 20 minutos. (IBGE, 2008; INCRA, 2013). A tabela 1 apresenta 
as estimativas de precisão para posicionamentos por GNSS pelo método relativo estático 
para diferentes linhas de base. 

 
Tabela 1:  Estimativa de Precisão para Posicionamento GNSS Relativo Estático  

Linha de  
Base 

Tempo de  
Observação 

Equipamento  
Utilizado 

Precisão 

00 - 05 Km 05 - 10 min L1 ou L1/L2 5 - 10 mm + 1 ppm 

05 - 10 Km 10 - 15 min L1 ou L1/L2 5 - 10 mm + 1 ppm 

10 - 20 Km 10 - 30 min L1 ou L1/L2 5 - 10 mm + 1 ppm 

20 - 50 Km 02 - 03 h L1/L2 5 mm + 1 ppm 

50 - 100 Km Mínimo: 03 h L1/L2 5 mm + 1 ppm 

> 100 Km Mínimo: 04 h L1/L2 5 mm + 1 ppm 
Fonte: Adaptado de IBGE (2017). 

 
1.2.2 Real-Time Kinematic 

 
O Real-Time Kinematic (RTK) é um método de posicionamento relativo em tempo 

real, que vem sendo muito empregado pois permite ao usuário determinar a sua posição 
em tempo real. Se a solução das ambiguidades for confiável, é possível determinar o 
posicionamento com acurácia centimétrica, sem que seja necessário o processamento 
posterior dos dados (BARBOSA et al., 2010).  

Seu conceito de funcionamento se baseia na transmissão instantânea de dados de 
correções dos sinais de satélites, do(s) receptor(es) instalado(s) no(s) vértice(s) de 
referência ao(s) receptor(es) que percorre(m) os vértices de interesse, o que permite o 
conhecimento em tempo real das coordenadas dos vértices (INCRA, 2013). Para que os 
dados coletados na estação de referência sejam transmitidos para a estação móvel, 
portanto, é necessário um link de rádio ou algum outro tipo de sistema de comunicação. O 
receptor ainda deve possuir software para realizar o processamento dos dados em tempo 
real, com solução quase instantânea do vetor de ambiguidades. O sinal do rádio envia as 
correções para o receptor móvel, que são baseadas no conhecimento da posição da 
estação de referência, da posição dos satélites e do comportamento do relógio dos satélites 
(Figura 4) (MONICO, 2008). 

 

 
Figura 4: RTK convencional 

Fonte: INCRA, 2013. 
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No entanto, quando a linha de base é superior a 30 km, a solução das ambiguidades 
é deteriorada devido aos erros de ionosfera, troposfera e órbita dos satélites, dificultando o 
sucesso do posicionamento RTK (BARBOSA et al., 2010; POLEZEL, 2010). Também o 
alcance de transmissão das ondas de rádio é um fator de limitação a área de abrangência 
para a realização de levantamentos por RTK convencional (INCRA, 2013).  

 
1.2.3. Posicionamento por ponto preciso 

 
Com o posicionamento por ponto preciso (PPP), as coordenadas do vértice de 

interesse são determinadas de forma absoluta, e, desta forma, dispensa o uso de receptor 
instalado sobre um vértice de coordenadas conhecidas (INCRA, 2013). Segundo Monico 
(2008), o PPP requer fundamentalmente o uso de efemérides e correções dos relógios dos 
satélites, ambos com alta precisão. Como consequência, esses parâmetros de correção 
devem ser disponibilizados aos usuários por alguma fonte independente. Assim, no PPP, 
quando todos os erros forem adequadamente tratados e se for usado um período longo de 
observações de receptores de dupla frequência, estima-se nível de acurácia de 0,020m 
(IBGE, 2008).  

Vários serviços online disponibilizam as correções para o PPP, como a Jet 
Propulsion Laboratory (JPL) da NASA, o Natural Resources Canada (NRCan) através do 
Canadian Spatial Reference System Precise Point Positioning (CSRS-PPP). No Brasil, 
desde 2009, o IBGE disponibiliza um serviço online de PPP que processa dados no modo 
estático e cinemático, permitindo a determinação de coordenadas referenciadas ao sistema 
geodésico brasileiro SIRGAS 2000 (IBGE, 2017).  

Quando o usuário submete o arquivo de observação GNSS nos formatos RINEX ou 
HATANAKA ao processamento, o serviço IBGE-PPP utiliza outros arquivos necessários 
para gerar os resultados, tais como: órbitas e relógios (satélite); correção do centro de fase 
das antenas dos satélites e dos receptores; parâmetros de transformação 
ITRF/SIRGAS2000; modelo de carga oceânica; modelo de velocidades; modelo de 
pressão; temperatura e umidade; Modelo de Ondulação Geoidal – MAPGEO2015, entre 
outros (Figura 5) (IBGE, 2017). O relatório de processamento PPP emitido pelo IBGE 
apresenta uma tabela de precisão esperada para o levantamento em função do tempo de 
ocupação, variando de 0,040m para 1 hora de ocupação a 0,005m para 6 horas de 
ocupação.  

 

 
Figura 5: Esquema de representação do posicionamento pelo IBGE-PPP. 

Fonte: IBGE, 2018. 
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Para realização desta pesquisa utilizou-se os equipamentos Estação Total da marca 
Leica, modelo TS02, equipamento GNSS geodésico da marca Leica, modelo ATX900 com 
modo RTK, os programas posição® e Topcon Tools®. Foi criado um campo de teste para 
o desenvolvimento do trabalho de campo com 6 pontos. Destes 6 pontos um ponto pertence 
a Rede de Referência do IBGE a Estação SAT91506 (denominado neste trabalho por ponto 
2). Outros 3 pontos também possuem coordenadas conhecidas provenientes da rede de 
referência da UEM1 (denominados ponto 1, ponto 5 e ponto 6). Os demais pontos foram 
distribuídos nas proximidades do Departamento de Engenharia Civil (denominados pontos 
4 e 5) como pode ser observado na Figura 6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 6: Localização dos pontos no campo de teste na UEM 
Fonte: Imagem disponibilizada por Google Earth Pro, 2019. Adaptado pelos autores. 

 

Os procedimentos foram separados em três etapas, sendo que em um primeiro 
momento (etapa 1) foi realizado teste visando a comparação entre o processamento pelo 
método de posicionamento relativo estático com ajustamento por duas bases de referência 
e o método de posicionamento por ponto preciso com ajustamento pelo serviço PPP 
disponibilizado pelo IBGE. O tempo de rastreio foi por 1hora e 16 minutos atendendo as 
estimativas de precisão para levantamentos GNSS relativo estático e atendendo as 
estimativas de precisão para processamentos por PPP (IBGE) para obtenção de precisão 
de 0,040m. O ponto utilizado para teste foi o “ponto 1”. 

Para o método de posicionamento relativo estático utilizou-se como base de 
referência para processamento as coordenadas da Estação PRMA 96048 pertencente a 
Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo - RBMC, cuja linha de base não ultrapassa a 
1Km. Tais coordenadas foram comparadas entre si e em relação ao ponto correspondente 
da rede de referência da UEM. 

Em um segundo momento (etapa 2) foram rastreados os pontos 5 e 6 pelos métodos 
de posicionamento relativo estático rápido (tempo de rastreio de aproximadamente 15 min) 
e método de posicionamento relativo em tempo real (RTK) com intervalo de gravação de 
1seg e tempo de gravação de aproximadamente 10 seg. Esperou-se a fixação das 
ambiguidades antes da gravação dos dados. Uma vez que não houve fixação, esperou-se 
por não mais que 10 min e gravou-se os pontos assim mesmo de modo a analisar as 
diferenças obtidas em casos como este, de não fixação das ambiguidades. Para ambos os 
métodos utilizou-se como ponto de referência o ponto 2 (coordenadas referenciadas da 

 
1 A UEM possui uma rede de referência com 30 pontos referenciados ao Sistema de Referência SIRGAS2000, 

executado com equipamento GNSS de dupla frequência pelo método de posicionamento relativo estático e ajustados a 

partir de dois pontos pertencentes a rede de referência do IBGE. 

DEC 

Parte do 
campus sede da 
UEM 
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Estação SAT 91506 pertencente a rede de referência planialtimétrica do IBGE). As 
coordenadas foram então comparadas entre si e em relação as coordenadas dos pontos 
correspondentes da rede de referência da UEM. 

Para um último teste (etapa3), foi realizado o levantamento pelo método da 
poligonação por poligonal enquadrada. Para tanto, utilizou-se como pontos de referência 
os pontos 1, 2, 5 e 6, uma vez que estes pontos fazem parte da rede de referência da UEM. 
Tais pontos também foram levantados pelos métodos: relativo estático rápido e RTK 
(seguindo os procedimentos descritos na etapa 2). Assim, obteve-se as coordenadas dos 
pontos 3 e 4 para os três métodos e estas foram comparadas. Nesta etapa não foi realizada 
a comparação com pontos de referência da UEM, visto que os pontos levantados 3 e 4 não 
pertencem a rede de referência da Universidade. 

Uma vez que este trabalho visa verificar a precisão posicional das coordenadas 
planimétricas e altimétricas a partir das diferenças obtidas entre os diferentes métodos e 
quando possível em função das coordenadas pertencentes a rede de referência da UEM 
sem levar em conta uma finalidade especifica, não foi realizada análise da precisão 
posicional em função de tolerância mas sim em função das estimativas apresentadas na 
revisão teórica para os diferentes tipos de levantamento realizados. 

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
Os resultados estão aqui apresentados respeitando as três etapas de testes. As 

precisões obtidas nos processamentos (relativo estático, relativo estático rápido, PPP) dos 
pontos foram superiores a 0,010m, e para os pontos levantados por RTK e poligonal 
enquadrada foram superiores a 0,035m com exceção do ponto 6 quanto realizado o método 
RTK. Não houve fixação das ambiguidades para este ponto, ficando a precisão posicional 
planimétrica com 0,735m e a altimétrica com 1,270m. Assim, com exceção do ponto 6, no 
caso citado, todas os demais pontos obtiveram precisão em concordância com a esperada 
para o tipo de método. 

Com as coordenadas processadas, foi então realizada a comparação dos resultados 
obtidos. Assim para a primeira etapa foi realizada a comparação entre as coordenadas 
obtidas pelo método de posicionamento relativo estático (RE), método de posicionamento 
por ponto preciso (PPP) e coordenadas do ponto de referência da UEM (UEM) para o “ponto 
1” (Tabela 2). 

 
Tabela 2: Coordenadas e diferenças entre coordenadas – etapa 1 

Pontos
  

UTM 
(zona 
22S) 
(m) 

RE 
(m) 

PPP 
 (m) 

UEM  
(m) 

|Δ| RE- 
PPP 
(m) 

|Δ| RE- 
UEM 
(m) 

|Δ| PPP- 
UEM 
(m) 

Ponto1 

Lat. N 7411422,531 7411422,548 7411422,546 0,017 0,015 0,002 

Long. E 404458,155 404458,149 404458,171 0,006 0,016 0,022 

Altitude* 531,207 531,4 531,46 0,193 0,253 0,060 

CE |Δ| P**       0,017 0,015 0,002 
*Altitude Geométrica;  **C |Δ| P Vetor das Componente das diferença planimétrica 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 
Observou-se que neste teste, as menores diferenças entre as coordenadas 

ocorreram entre o levantamento por Método de posicionamento por ponto preciso e os 
pontos da rede de referência da UEM com valores inferiores a 0,030m (3 cm) para as 
coordenadas planimétricas (latitude Norte e Longitude Este) e menor que 0,070m (7cm) 
para a coordenada altimétrica (altitude). As demais diferenças apresentaram valores 
inferiores a 0,020m (2cm) para as coordenadas planimétricas, porém houve diferenças 
significantes para a coordenada altimétrica, valores superiores a 0,200m (20cm).  
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Quanto a segunda etapa, realizou-se as diferenças entre o método de 
posicionamento relativo estático rápido (RER), método de posicionamento diferencial em 
tempo real por (RTK) e referencial da UEM (UEM) para os “pontos 5 e 6” (Tabela 3).  

 
Tabela 3: Coordenadas e diferenças de coordenadas – etapa 2 

Pontos  
UTM 

(zona 22S) 
(m) 

RER (m) RTK (m) UEM (m) 

|Δ| 
RER- 
RTK 
(m) 

|Δ|- RER 
UEM 
(m) 

|Δ|- RTK 
UEM 
(m) 

Ponto5 

Lat. N 7411295,962 7411296,032 7411295,971 0,070 0,009 0,061 
Long.E 404390,519 404390,4837 404390,524 0,035 0,005 0,040 

Altitude* 532,564 532,5277 532,696 0,036 0,132 0,168 
CE |Δ| P**    0,078 0,010 0,073 

Ponto6 

Lat. N 7411349,622 7411351,450 7411349,630 1,828 0,008 1,820 
Long.E 404332,417 404330,973 404332,422 1,444 0,005 1,449 

Altitude* 527,354 527,573 527,486 0,219 0,132 0,087 
CE |Δ| P**    2,330 0,009 2,326 

*Altitude Geométrica;  **C |Δ| P Vetor das Componente das diferença planimétrica 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 
Neste teste, pode-se observar que as diferenças planimétricas relativas ao ponto 5  

foram inferiores a 0,070m (7cm), para as diferenças altimétricas pode-se notar uma 
diferença superior a 0,080m (8cm) para as diferenças dos dois métodos levantados em 
relação ao ponto de referência da UEM, sendo o valor do levantamento diferencial em 
tempo real por RTK mais expressivo, com 0,132m. A diferença entre os métodos levantados 
foi de 0,036m (3,6cm). Tal diferença pode ser decorrência do ajustamento conjunto dos 30 
pontos, realizado na rede de referência da UEM. 

Já o ponto 6 obteve diferenças planimétricas inferiores a 0,008m (8mm) e altimétrica 
igual a 0,132m (13,2cm) somente para o método de posicionamento relativo estático rápido 
e o ponto de referência da UEM. As diferenças entre o método de posicionamento 
diferencial em tempo real por RTK em relação aos outros (RER e UEM) obteve valores para 
as coordenadas planimétricas superiores a 1,000m chegando a quase a 2,000m. A 
diferença na coordenada altimétrica foi inferior a 0,219m (2,19cm). Este ponto estava 
posicionado em região arbustiva (como pode ser observado na Figura 6)  e, no momento 
do levantamento, apesar de ter se esperado por mais tempo, este não obteve a fixação das 
ambiguidades de modo a não obter solução fixa.  

Na última etapa, foi realizada a comparação entre as coordenadas obtidas para os 
pontos 3 e 4 por meio dos métodos de posicionamento (RTK e RER) e pelo método da 
poligonação por poligonal enquadrada (PE). Os resultados encontram-se na Tabela 4. 

 
Tabela 4: Coordenadas e diferenças de coordenadas – etapa 3 

Pontos  
UTM 

(zona 22S) 
(m) 

RER (m) RTK (m) PE (m) 
|Δ| RER- 

RTK 
(m) 

|Δ|- RER 
PE 
(m) 

|Δ|- RTK 
PE 
(m) 

Ponto3 

Lat. N 7411297,024 7411297,095 7411297,089 0,071 0,065 0,006 

Long.E 404496,203 404496,175 404496,183 0,028 0,020 0,008 
Altitude* 532,6717 532,781 532,834 0,109 0,162 0,053 

CE |Δ| P**        

Ponto4 

Lat. N 7411277,345 7411277,412 7411277,365 0,067 0,020 0,047 

Long.E 404438,613 404438,590 404438,614 0,023 0,001 0,024 
Altitude* 532,623 532,746 532,816 0,123 0,193 0,070 

CE |Δ| P**       
*Altitude Geométrica;  **C |Δ| P Vetor das Componente das diferença planimétrica 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 
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Este teste demonstrou resultados compatíveis com os demais testados de modo que 

se pode observar diferenças para os “pontos 3 e 4” inferiores a 0,070m para valores 
planimétricos e inferiores a 0,200m (20 cm) para valores altimétricos. Mostrando que o 
método de poligonação por poligonal enquadrada se mostrou tão eficiente quanto os 
métodos realizados com equipamento GNSS. Contudo cabe ressaltar que os métodos de 
poligonação trabalham com o transporte de coordenadas e desta forma deve-se levar em 
consideração a propagação dos erros. Para poligonais com um numero maior de vértices, 
consequentemente o aumento de medições de ângulos e distâncias aumenta também a 
possibilidade de maior propagação de erros. No levantamento realizado por este método 
foram lidos 4 ângulos e apenas 3 linhas de distâncias. 

Os gráficos a seguir (Gráfico1) apresentam um resumo dos vetores resultantes das 
componentes das diferenças planimétricas e da diferença altimétrica encontrada para as 
três etapas desenvolvidas. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 1: Valores dos vetores das componentes das diferenças planimétricas (C |Δ| Planiétrica) 
e diferenças altimétricas (|Δ| altimétricas) entre os diferentes resultados obtidos nas três etapas de 

desenvolvimento da pesquisa. 
Fonte: dados da pesquisa 

 Observa-se que as diferenças encontradas para valores altimétricos foi em quase 
todas as comparações maior que as diferenças encontradas para os valores planimétricos. 
Também pelo gráfico evidencia-se os resultados diferenciados para o “ponto 6” executado 
por RTK que não obteve resolução das ambiguidades.  
 
3  CONCLUSÃO 

 
Todos os métodos de levantamento mencionados foram realizados em campo, e 

obtiveram precisões compatíveis com as previstas para cada tipo de método de 
levantamento quando o processamento obteve para levantamentos com GNSS, solução 
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fixa. Houve uma exceção quando da realização do levantamento pelo método RTK no ponto 
6. Este apresentou uma diferença de superior a 2 metros (vetor das componentes das 
diferenças altimétricas) em relação as coordenadas usadas para a comparação. Esta 
grande diferença entre as coordenadas se deu devido à dificuldade de fixação das 
ambiguidades devido à grande presença de árvores no local, apesar do rádio manter a 
conexão entre base e móvel através de obstáculos físicos 

De modo geral, os levantamentos apresentaram coordenadas com pouca distinção 
entre si, havendo um predomínio de maiores diferenças em coordenadas altimétricas. 
Tirando este ponto em específico, os demais mostraram diferenças planimétricas de no 
máximo 7,6 cm entre os diferentes levantamentos.  
 
AGRADECIMENTOS 
 

Agradecemos a CAPES e à professora Cláudia Filetti pelo auxílio na coleta e 
processamento dos dados. 
 
REFERÊNCIAS 
 
BARBOSA, Eduardo de Magalhães et al. Integridade no posicionamento RTK e RTK em 
rede. Boletim de Ciências Geodésicas, Curitiba, v. 16, n. 4, p.589-605, out. 2010. 
 
CARVALHO, Renan et al. Análise da qualidade geométrica interna de uma poligonal 
enquadrada utilizando o modelo de ajustamento paramétrico injuncionado e o 
ajustamento livre. Revista Brasileira de Cartografia, [s.l.], v. 70, n. 2, p.629-664, 30 jun. 
2018. EDUFU - Editora da Universidade Federal de Uberlândia. 
 
FRANCO, Thiago Cruz Rodrigues. Análise da precisão no posicionamento com um 
receptor GPS de navegação. Revista Agrogeoambiental, [s.l.], v. 1, n. 3, 1 dez. 2009. 
IFSULDEMINAS (Instituto Federal do Sul de Minas).  
 
GUIMARÃES, Gabriel do N.; CAMARGO, Paulo de O. Potencialidade do GPS de 
navegação Garmin 12 XL utilizando um sistema de baixo custo. Engenharia Agrícola, 
[s.l.], v. 34, n. 2, p.300-310, abr. 2014. FapUNIFESP (SciELO).  
 
HOFMANN-WELLENHOF, B.; LICHTENEGGER, H. e WASLE, E. GNSS – Global 
Navigation Satellite Systems, GPS, GLONASS, Galileo and more. Springer-Verlag 
Wien, 2008.  
 
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE.  Recomendações 
para levantamentos relativos estáticos - GPS. [s.l.]: IBGE, 2008. 
 
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE. Manual do Usuário 
Aplicativo Online IBGE-PPP: Versão: abril 2017. Rio de Janeiro: IBGE, 2017. 
 
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA. Manual 
Técnico de Posicionamento: Georreferenciamento de Imóveis Rurais. Brasília: INCRA, 
2013. 
 
MATSUOKA, Marcelo. Análise da aplicação de receptor GPS de navegação no 
posicionamento relativo estático de linha-base curta. Gaea - Journal Of Geoscience, 
[s.l.], v. 4, n. 2, p.88-93, 31 dez. 2008. UNISINOS - Universidade do Vale do Rio Dos 
Sinos.  



 

XI EPCC 
Anais Eletrônico 

29 e 30 de outubro de 2019 

 
MONICO, J. F. G. Posicionamento pelo NAVSTAR-GPS: Descrição, fundamentos e 
aplicações. São Paulo: Ed. Unesp, 2001.  
 
MONICO, J. F. G. Posicionamento pelo GNSS: Descrição, fundamentos e aplicações, 
São Paulo: UNESP, 2008, 476p 
 
NATIONAL COORDINATION OFFICE FOR SPACE-BASED POSITIONING, 
NAVIGATION, AND TIMING. Space Segment. 2018. Disponível em: 
https://www.gps.gov/systems/gps/space/#orbits 
 
POLEZEL, Wesley Gildo Canducci. Investigações sobre o impacto da modernização 
do GNSS no posicionamento. 2010. 106 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Ciências 
Cartográficas, Universidade Estadual Paulista, Presidente Prudente, 2010. 
 
SILVA, Irineu; SEGANTINE, Paulo Cesar Lima. Topografia para engenharia: teoria e 
prática de Geomática. Rio de Janeiro: Editora Elsevier, 2015. 
 
ZHU, Ni et al. GNSS Position Integrity in Urban Environments: A Review of Literature. Ieee 
Transactions On Intelligent Transportation Systems, [s.l.], v. 19, n. 9, p.2762-2778, 
set. 2018. Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). 
 
 


