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Neste módulo, você verá que nem tudo é perfeito quando se fala em sistemas de orientação por 
satélites. Como estamos falando da transmissão de dados à longuíssima distância, é normal que 
existam disparidades na leitura de alguns desses dados. 

Felizmente, a tecnologia atual já per-
mite corrigir ou mitigar boa parte de-
les. É importante que você conheça, 
primeiro, as fontes destes possíveis 
erros, e em seguida tome as provi-
dências necessárias para controlar 
os efeitos dos erros no seu trabalho. 

Alguns desses erros podem facil-
mente ser corrigidos com algumas 
ações simples durante o trabalho, 
outros fogem do controle do usuário 
e devem ser apenas monitorados, 
tomando-se a decisão de considerar 
(ou não) a leitura realizada.

Atenção! Sempre que finalizar a lei-
tura do conteúdo de um módulo, 
você deve retornar ao Ambiente de 
Estudos para realizar a atividade de 
aprendizagem.

Siga em frente e faça bom proveito!

Módulo 6
» Correção de erros

Fonte:Shutterstock
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Aula 1
Causas dos erros nos receptores 

Você estudou nas primeiras aulas deste curso que, durante algum tempo, os sinais de GNSS 
foram disponibilizados para uso civil com um erro de até 90 metros embutido propositalmente 
pelas forças armadas americanas. Esse pode ser considerado o erro mais clássico dos sistemas 
de orientação por satélite.

Entretanto, atualmente há vários tipos de erro a serem dominados e corrigidos nas práticas de 
determinação de posicionamento por satélite. Assim, é importante que você tenha conhecimen-
to sobre eles para poder tomar as providências necessárias para atenuar seus efeitos sobre o 
trabalho. Felizmente, alguns desses erros podem ser facilmente corrigidos com simples ações 
durante o trabalho, enquanto outros fogem do controle do usuário e devem ser apenas monito-
rados. Para estes, você deve tomar a decisão de considerar ou não a leitura duvidosa na formu-
lação dos mapas e demais cálculos com os dados recebidos via satélite. 

Está pronto? Lembre-se de que nesta aula você vai conhecer as causas dos erros e, na próxima, 
algumas alternativas e técnicas de correção destes erros. Ao final desta aula, portanto, você 
deve ser capaz de:

• identificar e evitar as principais causas dos erros obtidos através do sistema GNSS; e

• enumerar os principais erros nos dados obtidos do sistema GNSS.

Fonte: Trimble/Sitech Solutions/www.sitechsolutions.com
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Tópico 1

Conceitos envolvidos na determinação dos erros

Apesar de todo o avanço obtido nas pesquisas com os sistemas de orientação por satélites, os 
erros na determinação do posicionamento são constantemente observados e devem ser enten-
didos como uma parte do processo. Essa parte, no entanto, deve ser observada com atenção, 
sob pena de se realizar leituras equivocadas nos receptores. 

Assim, quando se utiliza um receptor de sinal GNSS, você precisa entender quais erros podem 
estar influenciando os dados apresentados na tela do aparelho, e naturalmente trabalhar para 
contorná-los a fim de não comprometer a qualidade do trabalho a ser realizado.

Para começar a compreender esse assunto, é necessário conhecer os conceitos envolvidos na 
determinação dos erros existentes nos posicionamentos de orientação por satélite. Os termos 
mais empregados são: precisão, acurácia, exatidão e resolução. Saiba mais sobre cada um deles 
no quadro abaixo.

Precisão

É a proximidade entre os valores apresentados quando se realizam várias 
repetições. Nesse caso, uma alta precisão não representa necessariamen-
te que a coordenada apresentada seja verdadeira. A precisão está relacio-
nada com a capacidade de o aparelho apresentar medidas semelhantes a 
cada leitura. Ela é acometida basicamente pelos erros aleatórios.

Acurácia

É a proximidade entre a medida apresentada pelo aparelho e o valor ver-
dadeiro da coordenada na qual se encontra o ponto medido. Não raro, 
verifica-se certa confusão entre os termos precisão e acurácia quando 
utilizados para se referir à agricultura de precisão. Isso se justifica pelo 
fato de a acurácia envolver erros sistemáticos e aleatórios, ou seja, para 
aquelas medidas que não apresentam erros sistemáticos, os dois termos 
se tornam semelhantes. De modo que o termo acurácia, por ter um con-
ceito mais completo, deve prevalecer na maioria das situações.

Exatidão

É a ausência de erro. Nesse caso, quando se diz que as coordenadas apre-
sentadas pelo aparelho são exatas, elas representam as coordenadas 
verdadeiras do objeto observado. Assim, quando se realiza uma medição 
perfeita, pode-se afirmar que ela é exata, fato pouco comum na prática, 
mas que deve servir de motivação para o aprimoramento dos sistemas 
de orientação por satélite.
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Resolução

A resolução da medida é um conceito complementar aos demais concei-
tos citados anteriormente. Ela representa a sua capacidade de leitura, ou 
seja, é indicada pela riqueza de detalhes apontada na medição. No caso 
de medições de distâncias, trata-se do número de casas decimais após 
a vírgula que o aparelho apresenta. Quanto mais casas decimais, maior 
será a resolução do aparelho.

Com base nestes conceitos, revise agora as diferenças entre precisão e acurácia observando 
este exemplo:

Fonte:SENAR
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Tópico 2

Tipos e fontes de erros de medição

Atualmente, existem diversos recursos simples ou mais complexos que podem ser adotados 
para se resolver problemas de medição. Em geral, esses erros podem ser classificados em gros-
seiros, sistemáticos e aleatórios. Conheça no quadro abaixo as particularidades de cada um des-
tes tipos de erros.

Erros  
grosseiros

Os erros grosseiros podem ser causados por uma má leitura dos ins-
trumentos, erro na transcrição de números, equipamentos danificados, 
entre outros. São geralmente de grande magnitude, sendo facilmente 
detectados. 

Para evitá-los, é muito importante que o usuário tenha treinamento ade-
quado para utilizar corretamente todos os equipamentos empregados 
na determinação do posicionamento. Além disso, a leitura atenta dos 
manuais deve ser uma prática rotineira até que se tenha pleno domínio 
sobre todas as funções oferecidas pelos aparelhos.

Erros  
sistemáticos

Os erros sistemáticos são aqueles que podem ser modelados, reduzidos 
ou mesmo eliminados com técnicas apropriadas. Podem seguir algum 
padrão, tais como uma refração ou distorção devido à curvatura da terra. 
Nesse caso, o usuário não tem controle sobre o erro. Entretanto, deve en-
tender sua ocorrência e conhecer o local onde se encontra para atenuar 
o erro ou adotar algum procedimento informatizado para não inviabilizar 
a realização da determinação do posicionamento.

Erros  
aleatórios

Os erros aleatórios provêm de uma combinação acidental e desconheci-
da de causas fora do controle do observador. Alguns desses erros podem 
ser atribuídos à complexidade do planejamento de coleta de amostras 
a ser executado ou a variações naturais ou artificiais das observações a 
serem mensuradas, como vegetação e relevo. Nesse caso, mais uma vez, 
o treinamento e o conhecimento do local podem atenuar a ocorrência 
desse tipo de erro.

Diferenciados os erros das leituras, acompanhe suas possíveis fontes. Eles podem acontecer 
devido a problemas relacionados ao satélite, ao receptor, ou ainda à propagação do sinal. 
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Quando o erro for referente ao sistema da constelação de satélites, a primeira hipótese é que 
seja por causa de alterações na órbita de um satélite.

Um erro de alteração na órbita significa um erro causado por variações 
na velocidade dos satélites, ou ainda desvios programados na constelação. 
Esse tipo de erro apenas pode ser corrigido pelo segmento de controle, ou 
seja, não pode ser evitado por você enquanto segmento usuário. 

Quando você estiver apurando um posicionamento por pontos, esse tipo de erro será replicado 
diretamente. Já quando se tratar de um posicionamento relativo (em movimento), este erro pode 
ser praticamente eliminado. Isso porque as informações orbitais são fornecidas pelas efeméri-
des transmitidas ou pós-processadas, que são denominadas de efemérides precisas.

   Saiba Mais

Para compreender melhor o parágrafo anterior, vamos revisar os termos “posicionamento 
relativo” e “efeméride”.

No posicionamento relativo, a posição de um ponto é determinada com relação à posição 
de outro (s) ponto (s), cujas coordenadas são conhecidas. Estes pontos com coordenadas 
conhecidas são chamados de estações de referência ou estações base. Já as efemérides são 
enviadas na mensagem de navegação e contêm a informação necessária para estimar a 
posição dos satélites em cada momento. 

Assim, a acurácia das efemérides transmitidas, que são disponibilizadas em tempo real, 
transmitidas com as observações, fica em torno de zero a 20 metros. As efemérides preci-
sas, com acuracidade de cinco a 15 centímetros são disponibilizadas dentro de uma semana 
após o levantamento. O uso das efemérides precisas atende a maioria das atividades geo-
désicas, pois podem atingir uma precisão relativa muito alta. 

Já quando o erro for referente a alterações no relógio, isso significa que ocorreu por falta de sin-
cronização entre o relógio do receptor e do satélite. O relógio atômico do satélite é altamente 
preciso, mas mesmo assim ainda pode apresentar erros. Estes erros são devidos ao estado do 
relógio, sua marcha ou a existência de aceleração na contagem do tempo.
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Assim como no erro causado pelo satélite, o monitoramento deste tipo de erro é de responsabi-
lidade do segmento de controle.

Quanto aos erros referentes ao receptor, podemos atribuí-los a três causas principais. Veja quais 
são estas causas no quadro abaixo.

Multicaminhamento

O efeito do multicaminhamento é causado por reflexões múltiplas do sinal, ou seja, ocorre 
quando o satélite envia um sinal que chega ao receptor por mais de um caminho. Este efeito 
ocorre por conta dos obstáculos 
que existem próximos à antena do 
receptor, como estruturas metáli-
cas, construções, árvores, veículos, 
superfícies de água, cercas etc.

Devido às diferentes situações 
geométricas que podem ocorrer, 
não existe um modelo de correção 
geral.

Portanto, para evitar o multicami-
nhamento, o usuário deve, quando 
possível, se afastar o máximo que 
puder de construções, árvores, tor-
res ou morros, entre outros.

Posicionamento do centro de fase da antena

O modelo da antena do receptor GNSS influencia diretamente na qualidade dos resultados 
do processamento das observações, uma vez que as propriedades do centro de fase são di-
ferentes em cada tipo de antena, podendo variar mais de um centímetro.

O centro de fase eletrônico da antena é o ponto para o qual o sinal de rádio dos satélites 
é referenciado e geralmente não é idêntico ao centro de fase geométrico da antena. A dis-
crepância varia com a elevação, azimute e intensidade do sinal, que são diferentes para as 
bandas L1 e L2.

Isso posto, para levantamentos de alta precisão, deve-se verificar junto ao fabricante qual 
é o ponto exato de referência utilizado para determinação do posicionamento ao longo da 
superfície da antena. 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Tipo e qualidade do relógio

Os relógios do receptor são equipados por osciladores de quartzo e, assim como os relógios 
dos satélites, podem apresentar erros. Cada receptor possui sua escala de tempo definida 
pelo seu oscilador interno, sendo que alguns são altamente estáveis, logo, têm um custo 
mais elevado e são utilizados em redes geodésicas de alta precisão.

Assim como nos erros causados pelos satélites, o erro do relógio do receptor é praticamente 
eliminado no caso de posicionamento relativo.

Para encerrar esta aula sobre erros, falta explorar aqueles causados na propagação dos sinais de 
satélites. Eles são causados pela composição das camadas que recobrem a Terra, sobretudo a 
Ionosfera e a Troposfera. Quando os sinais passam por essas camadas, podem sofrer alterações 
na sua direção e/ou intensidade.

 A Troposfera é a camada gasosa que se estende desde a superfície terrestre até aproxi-
madamente 40 quilômetros de altura. Ela pode ser dividida em duas camadas, uma úmida 
e outra seca, formada por gases secos e vapor de água, respectivamente.
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 A Ionosfera é uma das camadas da atmosfera localizada a uma altitude entre 60 e mil 
quilômetros da superfície da Terra. 

Fonte: Adaptado de: http://geoprocessamentoatual.blogspot.com.br/2012/01/fontes-de-erros-em-gps-causas.html

Chama-se estas alterações de direção ou intensidade de “difração”. Conheça os dois tipos abaixo.

Difração  
troposférica

O erro causado pela refração troposférica depende da temperatura, umi-
dade e pressão, que sempre variam com a altitude local do ponto de lei-
tura dos sinais e independem da sua frequência. De acordo com o ângulo 
de elevação do satélite e da densidade da atmosfera, o erro pode variar 
entre três e 50 metros.
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Difração 
ionosférica

A Ionosfera contém cargas elétricas que interferem na transmissão de si-
nais de rádio pelo planeta. Dessa forma, o efeito da refração ionosférica 
está relacionado com o total de elétrons presentes na camada ionosféri-
ca ao longo do caminho percorrido pelo sinal do satélite até o receptor, 
denominado TEC (Total Electron Contents). 

O TEC varia em função do tempo e do espaço, do ciclo de manchas sola-
res, da atividade magnética, da estação do ano e da direção do raio vetor 
do satélite. A refração ionosférica é afetada por esta camada e depende 
da intensidade do TEC e do comprimento de onda do sinal. 

Estas alterações que ocorrem na ionosfera em geral são previsíveis e 
basicamente afetadas pelas atividades solares, como explosões. Essas 
atividades alteram a intensidade de ionização da camada, que se torna 
mais intensa, principalmente nas regiões polares. Essas alterações são 
detectadas pelos receptores, sendo que alguns apresentam os sinais na 
forma de ruídos. 

Os erros podem ser de até cem metros, em períodos de intensa atividade 
solar, permanecendo, na maior parte do tempo, entre 20 e 30 metros, 
durante o dia, e de três a seis metros durante a noite.

   Saiba Mais

Em relação às cargas elétricas da Ionosfera, as ondas de rádio com maior comprimento 
(como de rádio AM) podem se propagar mais facilmente por grandes distâncias durante o 
período da noite. Isso ocorre porque, no período noturno (sem raios solares), a camada se 
encontra em menor intensidade de ionização. Dessa forma, ela atua como uma superfície 
refletora, retransmitindo os sinais de volta para a Terra.

Já durante o dia, com a camada ionizada pelos raios solares, ela se torna permeável, e os 
sinais se perdem no espaço. Mas atenção: esse fato não ocorre com ondas de menor com-
primento, como as de FM.

Depois de conhecer as variadas possibilidades de erros na leitura de sinais de satélites, vale lem-
brar que os receptores de boa qualidade disponíveis no mercado hoje já são capazes de atenuar 
sozinhos a maioria dos erros causados devido à propagação do sinal. Entretanto, esses são erros 
que normalmente compõem as imprecisões de medida.
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Recapitulando

A determinação de posicionamento que utiliza o sistema de orientação por satélite é constan-
temente acompanhada por uma série de possíveis erros. Eles podem ser classificados como 
grosseiros, sistemáticos ou aleatórios. Os erros grosseiros são de fácil detecção e com algum 
treinamento e atenção podem facilmente ser evitados. Os sistemáticos são previsíveis e podem 
ser atenuados ou eliminados com a utilização de algum software ou procedimento padrão. Os 
erros aleatórios ocorrem em função da complexidade do trabalho e nem sempre podem ser 
totalmente eliminados. É importante o usuário reconhecer também a fonte dos erros para que 
possa visualizar alguma forma de reduzir seus efeitos. Os erros podem ter origem nos satélites, 
na propagação do sinal e no próprio receptor. Para evitá-los, deve-se ter bom conhecimento do 
local da medição e das informações apresentadas na tela do aparelho.
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Aula 2
Correção dos erros nos receptores 

Na aula anterior, você estudou que existem vários tipos de erros nas leituras realizadas nos re-
ceptores de sinais GNSS e que, em algumas situações, esses erros podem limitar a operação. 
Atualmente, estão disponíveis para o usuário uma série de equipamentos e técnicas que permi-
tem que os erros sejam atenuados ou mesmo eliminados das medições. Para tanto, é necessário 
que se conheçam as técnicas que poderão ser empregadas em situações específicas, uma vez 
que muitas delas envolvem custos adicionais ou mesmo maior complexidade de uso de equipa-
mentos ou procedimentos para serem operacionalizadas.

Ao final desta aula, você deve ser capaz de:

• reconhecer os principais equipamentos utilizados nas correções de erros; e

• enumerar procedimentos de correção de erro.

A fim de garantir sucesso frente aos possíveis erros de leitura, você deve dominar algumas for-
mas de uso dos receptores para aumentar a acurácia nas medições dos posicionamentos e as 
possibilidades de aplicações da orientação por satélite. Atualmente, são empregadas várias téc-
nicas gerais para reduzir os erros na determinação das posições, sendo que em algumas é ne-
cessária a montagem de equipamentos e a configuração de aparelhos, como os sistemas DGPS 
e RTK (sendo o segundo uma evolução do primeiro). Em outras, ele deverá apenas configurar 
aparelhos, como no caso do sistema WADGPS. 

Fonte: Shutterstock
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Tópico 1

Sistema DGPS

Chama-se DGPS (Differential Global Positioning System) a uma técnica que tem por objetivo ob-
ter precisões superiores àquelas obtidas com receptores em modo absoluto de posicionamento, 
já desse modo a precisão pode chegar a dezenas de metros. 

Neste caso, consegue-se obter uma precisão total entre dois e cinco metros, mesmo que a dispo-
nibilidade seletiva esteja ativada. Trata-se de uma técnica bastante empregada para elaboração 
de mapas, contornos ou estabelecimento de pontos específicos dentro da lavoura.

Seu princípio de funcionamento é bastante simples: além do receptor GNSS “itinerante”, isto é, 
que se locomove pelos pontos cujas coordenadas se deseja determinar, utiliza-se outro receptor 
GNSS, chamado de “base” ou de “referência”, que permanece fixo num ponto cuja posição é co-
nhecida. Esse receptor de referência, utilizando os sinais que recebe dos satélites, determina a 
sua posição. Em geral, a distância entre os dois receptores deve ser inferior a 200 quilômetros. É 
importante destacar que o receptor móvel deve ser capaz de receber e processar a informação 
diferencial.

Comparando-a com a sua posição real, previamente conhecida, ele pode, a cada instante, deter-
minar o erro a que está sujeito o sinal enviado por cada satélite avistado. Dessa forma, o recep-
tor de referência pode corrigir os erros dos sinais captados pelo receptor itinerante, assumindo 
que esses erros sejam iguais aos que afetam a determinação de sua própria posição. 

As correções empregando a técnica DGPS se dividem em dois grupos, a correção diferencial em 
tempo real e a correção diferencial pós-processada. Veja a diferença entre as duas:

Correção em 
tempo real

Para usar os sinais de correções DGPS em tempo real são necessários 
uma fonte de sinal DGPS e um receptor compatível com o DGPS em tem-
po real. O receptor, devidamente dotado de um dispositivo de recebi-
mento de correções diferenciais em tempo real, empregando sinais de 
rádio, satélite banda L, telefone celular etc., fica capacitado para posi-
cionamento preciso no local e na hora do procedimento. Isto viabiliza, 
por exemplo, a localização de coordenadas projetadas, como encontrar 
o local de coordenadas preestabelecidas ou a coleta em tempo real de 
posições.
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Correção pós-
-processada

Para empregar a técnica da correção por DGPS pós-processada, é ne-
cessária uma estação de rastreamento contínua próxima e um receptor 
capaz de armazenar as observações necessárias para processamento di-
ferencial. Nesse caso, o receptor GNSS tem que ter a capacidade de ar-
mazenar todas as observações fornecidas pelos satélites da rede GNSS, 
para que estes dados sejam confrontados em um processamento com o 
sinal rastreado por uma estação base de rastreamento de sinais GNSS. 
Os erros sistemáticos do rastreio feitos pelo receptor móvel são minimi-
zados e em grande parte, eliminados. 

Tópico 2

Sistema RTK

O RTK (Real Time Kinematic) é o sistema de correção mais utilizado atualmente, e pode ser con-
siderado um avanço do sistema DGPS. Isso porque se trata de um sistema de correção do sinal 
GNSS em tempo real, ou seja, que não necessita pós-processamento. 

Por isso, o sistema RTK é mais utilizado para automação de máquinas na 
agricultura de precisão, enquanto o sistema DGPS se emprega mais no 
caso de georreferenciamentos pós-processados, para elaboração de mapas 
ou medidas de pontos específicos na área.

Diferentemente do DGPS, o sistema 
RTK trabalha apenas com a fase da 
portadora em dois receptores, po-
dendo chegar a medições com acu-
rácia de menos de um centímetro.

Fonte: Adaptado de John Deere <www.deere.com.br>.
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Requisitos

O receptor fixo pode ser localizado dentro da própria área onde os dados serão coletados, 
e deve possuir link de comunicação e software para processar as informações. 

A área de abrangência do sistema é limitada pela capacidade de transmissão de dados 
do link de comunicação. Quanto maior a potência do rádio utilizado para envio dos sinais, 
maior será a distância que o receptor móvel poderá atingir na área a ser avaliada. 

Deve-se ressaltar também que o sinal pode sofrer degradação quando for projetado na 
direção de obstáculos, como árvores, relevos, paredes etc. Assim, é importante fazer um 
estudo detalhado do local onde será instalada a estação fixa e até onde irá se deslocar a 
estação móvel.

Em alguns casos, quando não for possível manter uma conexão direta entre a base e o 
receptor móvel devido à ocorrência de obstáculos, distância ou baixa potência do sinal, 
é possível instalar uma repetidora entre os dois receptores. Trata-se, basicamente, de um 
rádio que recebe os sinais da base fixa e os retransmite para a base móvel. Isso eleva subs-
tancialmente a capacidade de abrangência do sistema, sendo muito útil em operações 
agrícolas realizadas em áreas distantes entre si.

O sistema RTK executa a correção de duas formas: ele faz a transmissão das medições puras e 
as correções diferenciais da fase da portadora. As duas são medidas na estação de referência.

Na transmissão pura da fase da portadora, a estação móvel forma duplas diferenças de fase e na 
correção diferencial é empregada uma técnica semelhante àquela utilizada no processamento 
DGPS. A vantagem da primeira é que as correções diferenciais da fase correspondem a um pro-
cessamento mais correto para o levantamento, além da eliminação dos relógios dos satélites e 
dos receptores.

Os equipamentos agrícolas mais modernos que operam com o sistema RTK são capazes de cap-
tar simultaneamente entre si os sinais com correção do erro provenientes de uma única base. 
Outra vantagem é que, para equipamentos com piloto automático orientados com sistema RTK, 
se houver alguma interrupção no recebimento do sinal, o dispositivo continua funcionando com 
a mesma precisão por um período de até 15 minutos, tempo normalmente suficiente para o res-
tabelecimento do sinal. Essa técnica proporciona uma precisão de 2,5 centímetros durante cerca 
de 95% do tempo.
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   Saiba Mais

No site da John Deere (www.deere.com.br) é possível encontrar equipamentos utilizados 
para aplicações na agricultura de precisão com o que há de mais moderno na tecnologia RTK. 

Tópico 3

Sistema WADGPS

O WADGPS (Wide Area DGPS), diferentemente dos métodos anteriores, faz a correção dentro 
da área de abrangência e não ponto a ponto. O sistema funciona por meio do recebimento de 
sinais de um satélite geoestacionário sobre a linha do Equador, que se comunica com estações 
de monitoramento distribuídas pelo território dos Estados Unidos, Europa e também do Brasil.

Veja na imagem a seguir o esquema de funcionamento do sistema WADGPS.

Fonte: Adaptado de <www.georeferencial.com.br>.
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A finalidade básica dessas estações, que possuem coordenadas geográficas conhecidas, é regis-
trar a diferença indicada pelos satélites do sistema de navegação ao indicar o posicionamento 
dessas estações. Essa diferença representa o erro no rastreamento dos satélites que é repassa-
do aos usuários pelo satélite geoestacionário. 

A principal diferença no princípio de funcionamento entre o sistema RTK e o WADGPS é que o 
primeiro utiliza bases fixas que podem ser transportadas para diversos pontos, enquanto o se-
gundo utiliza informações de bases que são estações fixas espalhadas pela Terra. Além disso, os 
sinais do sistema WADGPS podem ser captados gratuitamente quando disponibilizados pelos 
governos, ou ainda podem ser controlados por empresas particulares. 

Essa técnica é recomendada em operações agrícolas voltadas para aplica-
ções de corretivos, fertilizantes e defensivos, pois nesse caso, os erros acei-
táveis são de até um metro.

Tópico 4

Técnicas específicas de correção de erros

Para encerrar esta aula, acompanhe o quadro a seguir para conhecer as formas mais específicas 
de correção de erros, que se baseiam no tipo de fonte do erro estudadas na Aula 1 deste módulo. 

Atenuação 
de erros de 
multicami-
nhamento

O erro devido à propagação do sinal em várias direções pode ser ate-
nuado com o uso de antenas mais sofisticadas. Tendo em vista a grande 
aleatoriedade desse tipo de erro, que está associado a várias reflexões 
que o sinal pode sofrer, não existem modelos matemáticos capazes de 
corrigi-lo com eficácia, uma vez que as características geométricas podem 
variar muito de forma arbitrária. No entanto, o efeito do multicaminha-
mento pode ser reduzido consideravelmente apenas escolhendo antenas 
que possuam design melhorado e locais que sofram menor deflexão do 
sinal, como: construções, árvores, torres metálicas, morros, entre outros

Atenuação  
de erros  

ionosféricos

Os erros ionosféricos variam de acordo com a frequência, dessa forma, 
torna-se possível remover cerca de 90% desses erros. Para tanto, basta 
empregar receptores com duas frequências. 

Quando se trabalha com sistema DGPS, esse erro é facilmente removido, 
uma vez que o percurso do sinal é praticamente o mesmo entre duas es-
tações. O ideal é que as correções sejam processadas na estação móvel. 
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Atenuação 
de erros  

troposféricos

Os erros causados pela camada troposférica podem ser atenuados em-
pregando modelos matemáticos que se baseiam no comportamento de 
variações de temperatura e pressão. Os avanços observados na elabo-
ração desses modelos estão muito associados à capacidade de previsão 
das condições climáticas pelos institutos de pesquisas meteorológicas.

Outros erros

Os erros normalmente observados nos relógios dos receptores podem 
ser considerados desprezíveis na determinação dos posicionamentos. 

Erros nos relógios dos satélites também não interferem sistematicamen-
te nas medições, assim como as variações nas órbitas. Nesses casos, 
apenas o segmento de controle pode atuar para eliminar esses erros.

Atualmente, existem softwares instalados nos receptores que fazem a correção dos erros sem 
a necessidade de sinais diferenciais. Para funcionar adequadamente, o sinal deve ser estável 
durante pelo menos 8 minutos e ser atualizado a cada meia hora. Nesse caso, o erro pode ser de 
até dois metros.

De modo geral, uma boa forma de se reduzir erros ao se determinar o po-
sicionamento dos aparelhos GNSS é sempre utilizar aqueles que possuem 
três ou mais canais. Isso porque eles atualizam continuamente sua po-
sição. Além disso, podem ser programados para rastrear até três canais. 
Assim, sempre que o sinal de um satélite for perdido por algum motivo, 
imediatamente o sinal de outro satélite é identificado e utilizado para de-
terminar a posição, sem interromper a tomada de dados. 
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Recapitulando

A principal forma de atenuação de erros existentes nos receptores de sinais GNSS consiste na 
correção do sinal por meio do conhecimento de uma base fixa. Podemos mencionar três técnicas 
distintas: DGPS, RTK e WADGPS. O DGPS corrige o erro de uma base fixa determinando o posi-
cionamento pelo método absoluto, sendo empregado para elaboração de mapas ou medidas de 
pontos específicos na área. O RTK é uma variação do DGPS que permite a correção em tempo 
real. Diante disso, o sinal pode ser utilizado para controlar o deslocamento de máquinas em-
pregando-se, por exemplo, o piloto automático. Nesse caso, a base, apesar de ser fixa, pode ser 
transferida de lugar. A técnica WADGPS segue o mesmo princípio, porém as bases são estações 
fixas espalhadas pelo planeta e o sinal é transferido para os usuários por meio de um satélite 
geoestacionário.

Nas próximas páginas, você vai encontrar a última atividade de aprendizagem para verificar 
os conhecimentos construídos ao longo deste módulo. Não esqueça que você deve entrar no 
Ambiente de Estudos para registrar as respostas no sistema! Depois desta etapa, será iniciado o 
processo para emissão do seu certificado.

Siga em frente e aproveite bem a atividade!
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Atividade de aprendizagem
Você chegou ao final do Módulo 6, o último do Curso Sistemas de Orientação por Satélite. A se-
guir, você realizará algumas atividades relacionadas ao conteúdo estudado neste módulo. Lem-
bre-se que as repostas devem ser registradas no Ambiente de Estudos, onde você também terá 
um feedback, ou seja, uma explicação para cada questão.

1. Considerando os tipos e as fontes de erros apresentados nesta aula, selecione a alternativa 
correta.

a) Alguns erros podem ocorrer quando os sinais atravessam as camadas que recobrem a 
Terra.

b) Os erros grosseiros são gerados devido a grandes alterações nas órbitas dos satélites.

c) Os erros gerados nos relógios dos satélites são corrigidos pelo monitor nos receptores 
em solo.

d) Os erros gerados pelos receptores são provocados apenas pelas condições climáticas.

2. Considerando as formas de correção de erros apresentadas neste módulo, assinale a alter-
nativa correta.

a) O sinal DGPS é emitido diretamente do satélite para o receptor do usuário.

b) O sistema RTK se baseia na determinação por ponto e é utilizado para elaboração de 
mapas.

c) O sistema WADGPS emprega tecnologia avançada baseada na comunicação direta de 
estações fixas com os receptores dos usuários.

d) Os sistemas RTK e WADGPS podem ser utilizados para controle de deslocamento de má-
quinas com elevada correção de erros.
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Neste curso, você aprendeu que os avanços gerados pela Astronomia e pela Geografia possibi-
litaram vastos conhecimentos tanto do espaço quanto da superfície terrestre. Por meio destes 
conhecimentos, pudemos chegar a um Sistema Global de Navegação por Satélite, mundialmen-
te conhecido por Global Navigation Satellite System (GNSS).

Você também estudou que a determinação do posicionamento de objetos na superfície terrestre 
pelos sistemas de satélites GNSS é feita por meio do procedimento conhecido como triangula-
ção, e que a geometria dos satélites no espaço é fundamental para uma boa determinação do 
posicionamento: quanto mais afastados entre si, melhor. 

Ainda, você descobriu que as aplicações das técnicas de orientação por satélite revolucionaram 
a agricultura mundial, possibilitando automação de máquinas, elaboração de mapas de variabi-
lidade, adequação no alinhamento durante o deslocamento dos equipamentos agrícolas, além 
da possibilidade de ampliar a jornada de trabalho, uma vez que as máquinas podem trabalhar 
em qualquer condição de visibilidade. 

Depois, a partir do Módulo 2, você pôde entender que o registro e processamento dos dados das 
coordenadas geram informações que, quando utilizadas na agricultura, aumentam a precisão de 
várias operações agrícolas, proporcionando maior eficiência e produtividade das lavouras. 

Já no Módulo 3, pôde percorrer os segmentos (espacial, controle e usuário) dos principais siste-
mas ativos atualmente: o Navstar (EUA), o Glonass (Rússia) e o Galileo (EU).

O Módulo 4 foi dedicado a reconhecer as principais características e usabilidades dos receptores 
de sinais GNSS. Você viu que os receptores são divididos em três tipos: receptores de navega-
ção, geodésicos e topográficos. 

No Módulo 5, você continuou a estudar os receptores de sinais GNSS, mas com um enfoque mais 
prático: primeiro as principais funcionalidades destes aparelhos, e em seguida como fazer um 
bom uso e uma boa interpretação das informações geradas por eles com eficácia. No final deste 
módulo, você conheceu o uso de softwares e como eles podem agregar agilidade e robustez à 
interpretação dos dados gerados pelos aparelhos receptores. 

Síntese do curso
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Fonte: Shutterstock

No sexto e último módulo do curso, você percebeu que o Sistema Global de Orientação por 
Satélites está sujeito a erros maiores ou menores, e explorou também as técnicas e hábitos que 
auxiliam a contornar estes erros. 

Desejamos que os conhecimentos construídos neste período gerem resultados práticos e positi-
vos na sua atividade profissional. Informe-se no Ambiente de Estudos sobre os demais cursos do 
Programa Agricultura de Precisão. Até a próxima!



25Sistemas de Orientação por Satélite  »

ASTOLPHO, F. et al. Regionalização de riscos de ocorrência de temperaturas mínimas absolutas 
anuais para o Estado de São Paulo com base em modelos probabilísticos e digitais de 
elevação. Bragantia, Campinas, vol. 64, n. 1, p. 139-148, 2005.

BERNARDI, J.V.E., LANDIM, P.M.B. Aplicação do Sistema de Posicionamento Global (GPS) na 
coleta de dados. DGA, IGCE, UNESP/Rio Claro, Lab. Geomatemática. Texto Didático 10, 31 pp. 
2002. Disponível em: <http://www.rc.unesp.br/igce/aplicada/DIDATICOS/LANDIM/textogps.
pdf>. Acesso em: 30 set. 2014. 

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Secretaria de Desenvolvimento 
Agropecuário e Cooperativismo. Agricultura de precisão. Boletim Técnico. Brasília: Mapa/ACS, 
2011. 36 p.

MARTORANO, L.G. et al. Zoneamento agroecológico para a região de Ribeirão Preto 
utilizando um sistema de informações geográficas. Sci. agric., Piracicaba, vol. 56, n. 3, p. 739-
747, jul. 1999.

MOLIN, J. P. Agricultura de precisão. Parte 2: diagnóstico, aplicação localizada e considerações 
econômicas. Engenharia Agrícola, v. 17, n. 2, p. 108-121, 1997.

MOLIN, J.P. et al. Yield mapping, soil fertility and tree gaps in an orange orchard. Rev. Bras. 
Frutic., vol. 34, n. 4, p. 1256-1265, Dec. 2012.

MOLIN, J. P.; MOTOMIYA, A. V. A.; FRASSON, F. R.; FAULIN, G. D. C.; TOSTA, W. Test procedure 
for variable rate fertilizer on coffee. Acta Scientiarum Agronomy, v. 32, n. 4, p. 569-575, 2010.

MONICO, J.F.G. Posicionamento pelo GNSS: descrição, fundamentos e aplicações. São Paulo: 
UNESP, 2007. 433 p.

PIRES, J. L. F.; CUNHA, G. R. da; PASINATO, A.; FRANÇA, S.; RAMBO, L. Discutindo agricultura 
de precisão – aspectos gerais. Passo Fundo: Embrapa Trigo, 2004. 18 p. html. (Embrapa Trigo. 
Documentos Online; 42). Disponível em: <http://www.cnpt.embrapa.br/biblio/do/p_do42.
htm>. Acesso em: 30 set. 2014. 

Referências



26Sistemas de Orientação por Satélite  »

SEBEM, E. et al. Caderno Didático: Fundamentos do Sistema de Posicionamento Global - 
GPS. Santa Maria: UFSM, Colégio Politécnico, 2006. 201p.

SEEBER, G. Satellite geodesy: foundations, methods and applications. Berlin: W. de Gruyter, 
1993. 




