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As atividades geodésicas têm experimentado uma verdadeira revolução com o 

advento dos Sistemas Globais de Navegação por Satélite (GNSS – Global 

Navigation Satellite Systems). A capacidade que estes sistemas possuem de 

permitir a determinação de posições, estáticas ou cinemáticas, aliando rapidez 

e precisão são muito superiores aos métodos clássicos de levantamento. Dentre 

os sistemas globais tem-se o norte-americano GPS (Global Positioning System), 

pioneiro e operacional desde 1995, com 31 satélites em MEO (Medium Earth 

Orbit- Órbita Média Terrestre) espalhados em 6 planos orbitais a uma altitude de 

20200 km, e o chinês BeiDou, um sistema mais recente que se tornou 

operacional no ano de 2020, atualmente com 27 satélites globais em MEO 

distribuídos em 3 planos orbitais com uma altitude de 21500 km. Com o objetivo 

de avaliar a qualidade do posicionamento pelo sistema BeiDou, agora que este 

possui constelação completa, realizou-se um processamento dos dados pelo 

método de Posicionamento por Ponto (PP), para 5 dias de junho de 2021 (dias 

21, 22, 23, 24 e 25) com um software científico que está sendo desenvolvido. A 

estação selecionada foi a PPTE, localizada na cidade de Presidente Prudente, 

SP, uma estação que faz parte da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo 

dos Sistemas GNSS (RBMC). A escolha foi devido ao maior número de satélites 

BeiDou rastreados e presentes no arquivo RINEX 3 (versão 3.04) em relação à 

grande parte das estações da rede, que, até a presente data, não registram 

dados de satélites lançados mais recentemente. Os resultados foram analisados 

a partir de um comparativo entre as acurácias obtidas entre os sistemas, em 

relação às coordenadas oficiais da estação no Sistema de Referência 

Geocêntrico para as Américas (SIRGAS), nos respectivos dias, junto à uma 

amostragem do número de satélites de época em época (15 segundos de 

intervalo amostral) e as Diluições de Precisão (DOP). 

  


