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Uma das maneiías de olhaí o ofício de píoduzií 
infoímações sociais. econômicas e teííitoíiais é como aíte de 
descíeveí o mundo. Estatísticas e mapas transpoítam os fenômenos 
da íealidade paía esca las apíopíiadas à peíspectiva de nossa visão 
humana e nos peímitem pensaí e agií à distôncia. constíuindo 
avenidas de mão dupla que juntam o mundo e suas imagens. Maioí o 
podeí de síntese dessas íepíesentações. combinando. com píecisão. 
elementos dispeísos e heteíogêneos do cotidiano. maioí o nosso 
conhecimento e a nossa capacidade de compíeendeí e transfoímaí o 
íealidade. 

Visto como arte. o ofício de píoduzií essas infoímações 
íeflete a cultuía de um País e de sua época. como essa cultuía vê o 
mundo e o torna visível. íedeflnindo o que vê e o que há paía se veí. 

No cenáíio de contínua inovação tecnológica e mudança 
de cultuías da sociedade contempoíânea. as novas tecnologias de 
infoímação - íeunindo computadoíes. telecomunicações e íedes de 
infoímação - aceleíam aquele movimento de mobilização do mundo 
íeal. Aumenta a velocidade da acumulação de infoímação e são 
ampliados seus íequisitos de atualização. fOímato - mais flexível. 
peísonalizado e inteíativo - e. píincipalmente. de acessibilidade. A 
platafoíma digital vem se consolidando como o meio mais simples. 
baíato e padeíoso paía tíataí a infoímação. tornando possíveis 
novos píoduTos e seíviços e conquistando novos usuáíios. 

Acíeditamos seí o ambiente de conveísa e contíovéísia 
e de tíoca entíe as difeíentes disciplinas. nas mesas íedondas e 
sess;ões temáticas das Confeíências Nacionais de Geogíafla. 
Caítogíafla e EstaTística e do Simpósio de Inovações. aquele que 
melhoí enseja o apíimoíamento do consenso sobíe os fenômenos a 
seíem mensuíados paía íetíataí a sociedade. a economia e o 
Teííitóno nacional e sobíe as priOíidades e fOímatos das infoímações 
necessóíias paía o fOítalecimento da cidadania . a definição de 
políticas públicas e a gestão político - administíativa do País. e para 
cíiaí uma sociedade mais justa. 

Simon Schwaítzman 
Cooídenadoí Geíal do ENCONTRO 
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Apresenta-se neste trabalho diversos cuidados, após, e definições a serem tomadas 

por diversas etapas para o processamento de dados e ajustamento de redes. 

Descreve-se também os diferentes processos para obtenção de dados bem como 

suas vantagens e desvantagens. 

C{Jncl ue-se com a indicação da necessidade de uma paà .... onização para tomar 

possível a comparação de resultados obtidos por equipes diversas. 

1. Cuidados e Anotações Preliminares 

A escolha do método de observação nos levantamentos com GPS depende das 

necessidades particulares do projeto em questão, especialmente, quanto ao nível de 

precisão que se deseja obter. A fim de complementar as tarefas de preparação de uma 

sessão de observação, recomenda-se conferir a posição da antena e medir sua altura com 

relação ao ponto cuja posição se deseja determinar. Os primeiros receptores requeriam as 
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anotações de alguns dados, mas os atuais realizam esta tarefa armazenando todos os dados 

de observação em suas memórias internas. 

Uma recomendação, oriunda da prática, é manter o hábito de realizar anotações de 

campo. Estas anotações devem conter, no mínimo, as seguintes informações: 

O nome da estação 

O identificador da estação (número ou nome do arquivo de dados) 

O nome do operador 

O número serial do receptor e da antena 

O altura da antena 

• vertical 

• inclinada 

O hora de início e fim da operação de campo 

O número e os respectivos PRN dos satélites observados 

O posição inicial do ponto (obtida pela navegação) 

O relato sobre possíveis problemas durante a operação 

O cuidados na definição dos pontos 

O orientação da antena 

O evitar locais passíveis de multicaminhamento 

De acordo com a precisão requerida, os dados GPS podem ser obtidos partir de processos 

estáticos ou rápidos. 



2. Processos de Observação 

a) Processo estático 

o processo de levantamento estático é a técnica onde dois ou mais receptores, 

envolvidos na missão, pennanecem fixos nas estações durante toda a sessão de observação. 

Este processo, requer algumas horas de observações para medir a fase dos sÍnais das 

portadoras que alcançam as antenas dos receptores. Este processo continua sendo o mais 

usado, visto que requer somente que os pontos observados tenham uma visão desobstruída 

do horizonte e sem a presença de objetos que possam interfir na captação dos sinais. 

Num primeiro instante, devido a natureza dos osciladores de sinais, o verdadeiro 

atraso total da fase (~<p) entre as medidas da fase, em ambos receptores, é desconhecida. A 

parte não observável deste atraso de fase é, no entanto, conhecida como sendo um múltiplo 

do número total de ciclos. Esta quantidade desconhecida representa um parâmetro que 

precisa ser encontrado e que é, nonnalmente, designado de número inicial (inteiro) de 

ciclos da ambigüidade ou simplesmente ambigüidade. O uso típico do processo estático 

inclui serviços tais como: 

o controle de pontos para a aerofotogrametria 

o levantamentos de divisas 

o levantamentos locais 

o implantação de redes geodésicas 

o avaliação do deslocamento de placas tectônicas etc. 



4 

b) Métodos rápidos 

Várias técnicas têm sido desenvolvidas nos últimos anos explorando a capacidade 

do sistema GPS, de modo a fornecer as coordenadas de pontos, após um pequeno tempo de 

observação, mesmo nos casos em que a antena estiver em movimento durante a trajetória. 

Algumas vezes, os métodos de levantamentos rápidos são chamados de processos 

cinemáticos. Além disso, diferentes termos descrevem particulares tipos de levantamentos 

rápidos, como por exemplo: semi-cinemático, pseudocinemático, cinemático verdadeiro, 

rápido cinemático, pseudoestático, cinemático 'stop-and-go' etc. 

c) Processo cinemático (stop-and-go) 

Levantamento cinemático é aquele em que, inicialmente, dois receptores são 

colocados sobre dois pontos conhecidos e são coletados dados, de quatro ou mais satélites, 

por alguns minutos. Depois, um dos receptores se mantém fixo enquanto o outro é movido 

ao longo da trajetória planejada. O receptor móvel pode afastar-se quanto seja necessário, 

desde que se mantenha constante sintonia de sinais entre este receptor e os satélites (quatro 

no mínimo) medindo-se a fase da portadora e/ou o código. Deve-se cuidar de que não haja 

perda de sintonia, para que o vetor entre a estação fixa e a móvel, possa ser determinado 

com precisão. Os levantamentos cinemáticos são mais produtivos, pois um grande número 

de pontos podem ser determinados em menor tempo. 

O processo cinemático é mais apropriado para áreas desobstruídas (por exemplo, 

sem a presença de construções, árvores, viadutos etc.). Áreas suburbanas podem ser 

subdivididas em regiões desobstruídas a serem levantadas cinematicamente. 
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o problema fundamental neste processo é detenninar a ambigüidade antes de 

iniCiar a operação de levantamento. Para isso existem três técnicas básicas: 

O observação de uma linha base inicial através do método estático antes das 

operações cinemáticas 

O pequeno tempo de observação de uma linha base conhecida 

O troca de antenas ( em inglês 'antena swapp') 

d) Processo cinemático puro (on-the-t1y) 

Para várias finalidades, em particular para a navegação marítima e aérea, é 

necessário ter o conhecimento das coordenadas da trajetória de um veículo dotado de 

receptor GPS. Neste caso, pode ocorrer a perda de sinal, face ao movimento dos receptores. 

Daí, surge o problema de determinar a perda de ciclo ocorrida e, consequentemente, uma 

nova determinação da ambigüidade. Para a solução destes casos, toma-se necessário o 

conhecimento de métodos de inicialização estática e que incluam a capacidade de 

recuperar os ciclos e/ou resolver a ambigüidade durante o movimento, normalmente 

utilizam-se as expressões 'on the run' (OTR)ou 'on thefly' (OTF). 

e) Processo rápido-estático 

Este processo usa códigos ou combinações das portadoras para uma rápida 

inicialização (isto é, resolução da ambigüidade) no modo estático. Este, requer medidas de 

ambos os códigos e das portadoras em ambas freqüência. Observarções de 5 a 10 minutos 

podem produzir resultados com precisões da ordem de 1 ppm. 
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f) Processo pseudocinemático 

Nesse processo, um par de receptores ocupa um par de pontos por dois breves 

intervalos de tempo (por exemplo de 2-5 minutos), que são intercalados por um tempo de 

30 a 60 minutos. Este método também é chamado de estático intermitente ou estático 

instantâneo e a precisão alcançada é comparável à obtida pelo método estático. A 

vantagem da observação de 10 minutos versus 60 minutos do estático é, até certo ponto, 

diminuída pelo tempo dispendido pelo deslocamento entre os pontos para a segunda 

observação. A aplicação ideal deste método é para pontos que se encontram ao longo de 

uma rodovia, onde os operadores podem locomover-se rapidamente entre os pontos. 

Sua principal vantagem é que, para um dado tempo de observação, pode-se 

levantar um maior número de pontos, em comparação com o método estático. Comparado 

com o proces~o cinemático, apresenta a vantagem de admitir a perda de contato entre o 

satélite e o receptor e de o número de satélites observados não ser um elemento limitante 

para o processo. Corno restrição, pode-se dizer que este processo é mais adequado para 

aplicações localizadas. Os exemplos típicos deste processo são: 

O levantamentos de pontos de controle para a aerofotogrametria 

O levantamentos topográficos etc .. 

Todos os métodos de levantamentos relatados apresentam um ponto em comum: a 

resolução inicial da ambigüidade. A habilidade de resolver a fase inicial da ambigüidade é 

o ponto crucial do posicionamento preciso com a tecnologia GPS. Demonstra-se através de 

resultados que a precisão da ordem de milímetros pode ser alcançada quando a 
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ambigüidade é determinada escolhendo-se valores inteiros. No uso dos métodos 

cinemáticos, pseudocinemáticos ou qualquer outro deve ser dada uma grande atenção ao 

problema no sentido de corrigir manualmente os parâmetros da ambigüidade. 

Para o caso de uma rede recomenda-se o uso do método estático definindo também 

a geometria da rede, a logística de ocupação e o tempo de observação em função da 

finalidade. 

3. Definição da Metodologia de Processamento 

Quando o usuário adquire um par de receptores GPS, faz parte deste conjunto um 

programa para o pós-processamento dos dados. Por mais que os representantes destas 

empresas tentem garantir a simplicidade deste processo, pode-se afirmar que a etapa de 

pós-processamento é uma tarefa laboriosa e requer experiência por parte do usuá.:cio. A 

obtenção de um resultado confiável necessita de tomadas de decisões rápidas e objetivas. 

Este problema é ainda mais agravante quando se utilizam programas científicos onde, a 

princípio, espera-se que o usuário seja especialista no assunto. 

Na etapa de pós-processamento, o usuário deve definir previamante: 

O as estratégias do pós-processamento de dados. 

O a utilização ou não, de efemérides precisas: recomenda-se a adoção de 

efemérides oriundas do IGS pois levam em consideração dados de estações GPS 

brasileiras (FORTALEZA e BRASÍLIA) e são calculadas em função de 

informações de outras agências; 

O a utilização ou não, de estações fiduciais internacionais; 
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o o uso de estações tiduciais nacionais, quando estiverem disponíveis; 

O a existência ou não, por parte do IBGE, de uma política de amarração de redes 

locais, SIRGAS, RBMC, CIGNET etc. 

O se há ou não necessidade de atualizar as coordenadas das estações de referência 

para a época da observação~ 

O as estratégias do pós-processamento de dados. 

4. Cuidados no Pós-processamento 

O correção da perda de ciclo, optando pelo processo: 

• manual ou automático 

O escolha do melhor período de rastreio dos dados observados; 

O eliminação de satélites com: 

• problemas do relógio 

• baixa elevação (aconselhável ~ 15°) 

• excesso de perda de ciclo 

O medida correta da altura da antena 

• altura inclinada 

• altura vertical 

O escolha do satélite de referência 

• único satélite 

• múltiplos satélites 
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o definição de modelos matemáticos para a correção de efeitos da ionosfera e 

troposfera 

O consideração ou não dos deslocamentos causados pelo efeito da maré terrestre 

O conversão do fonnato do arquivo de dados gerado pelo receptor, para o fonnato 

necessário para o processamento (alguns programas só usam o fonnato RINEX) 

O estudar a influência do centro de fase da antena na precisão dos resultados 

O estratégias usadas pelos programas no ajustamento das sessões 

• ajustamento por linha base 

• aj ustamento para a sessão 

O importância da realização do pós-processamento e ajustamento por diferentes 

grupos de pesquisadores com diferentes programas 

O importância do uso de coordenadas iniciais confiáveis, a fim de evitar problemas 

na precisão dos resultados (a influência da perda de ciclo é muito grande) 

5. Conclusões 

Em função das múltiplas opções em todas as etapas é natural que diferentes grupos 

de pesquisadores cheguem a resultados diversos. Frente a isso, toma-se dificil a escolha do 

resultado final; neste sentido faz-se necessário definir uma metodologia padrão para as 

etapas de observação, pré-processamento, processamento e ajustamento de redes. 



Este resumo exemplifica bem as tendências gerais no desenvolvimento dos atlas eletrônicos. 
Os primeiros sistemas de mapeamento eletrônico permitiram uma interação 
consideravelmente menor, e foram baseados principalmente numa organização seqüencial 
de informações, enquanto que os sistemas modernos baseados em hipermídia facilitam um 
acesso não seqüencial às infonnações, o que engaja os usuários no processo de seleção das 
infonnações e de determinação da seqüência de leitura de mapas. 

Outra tendência notável é que a velocidade do processamento da informação há quinze anos 
era muito mais lento do que atualmente, e portanto os primeiros mapas e atlas baseados 
nestes sistemas eram mais estáticos e menos dinâmicos do que os produtos atuais. 
Progressos semelhantes foram feitos na velocidade da transmissão das infonnações. A 
capacidade cada vez maior das redes de comunicação proporciona acesso a vastos acervos 
de informações armazenados em localizações remotas. Com base nestas infonnações e na 
capacidade de processamento de dados on-tine, os usuários se beneficiarão do mapeamento 
à distância. 

As tecnologias em crescente evolução aumentarão ainda mais o desenvolvimento de mapas 
e atlas eletrônicos. A utilização destes produtos por sua vez estimulará a educação, o 
processo decisório e o desenvolvimento sustentado. À medida que estas tecnologias e 
metodologias evoluem e amadurecem, elas serão aplicadas a uma ampla variedade de 
aplicações da vida real e poderão ajudar nas decisões e proporcionar soluções de maneira 
muito eficaz. 
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