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A análise de deformação é uma ferramenta muito utilizada no monitoramento de estruturas, seja esta física ou 

geodésica. Para realizar esta análise deve-se previamente planejar o estabelecimento das redes externa e interna ao 

objeto analisado. Estas redes são compostas basicamente por dois tipos de pontos, os de referência e objeto. O 

deslocamento e a deformação da estrutura, ou dos pontos objetos, são determinados com base nos pontos que compõem 

a rede de referência. Para obter informações precisas da deformação de certo objeto devem-se coletar observações 

geodésicas de qualidade e especificar um devido modelo matemático para o ajustamento da rede (CASPARY, 1987). 

Para atingir tal qualidade, necessita-se determinar uma rede de referência. Esta rede tem grande importância nestes tipos 

de trabalhos, pois os parâmetros de interesses estarão conectados ou, influenciados, diretamente por estes pontos. Na 

definição de uma rede de referência considera-se que seus pontos são estáveis em relação a duas épocas, ou seja, não se 

movimentam a um dado nível de probabilidade. Para investigações de deformações de uma estrutura, observações 

geodésicas são repetidas em duas diferentes épocas (CASPARY, 1987). Após obter os resultados dos ajustamentos 

dessas épocas, obtêm-se as diferenças nas coordenadas e consequentemente os parâmetros de um modelo de 

deformação do objeto. Com base neste pressuposto, aplica-se um teste no qual detectará se um grupo de pontos 

permaneceu estável ou não, entre duas épocas em comum. Esta estratégia é conhecida como Teste de Congruência. Este 

Teste baseia-se na hipótese de que as coordenadas não se movimentaram entre as duas épocas e assim tem a mesma 

esperança na estimativa da posição, baseados em uma distribuição F de Fisher. As coordenadas dos pontos que 

compõem a rede de referência são facilmente obtidas por observações de sinais fornecidos de satélites artificiais, como 

por exemplo, das constelações GPS (Global Positioning System) e GLONASS (GLObalnaya NAvigatsionnaya 

Sputnikovaya Sistema). Utilizando das técnicas de posicionamento por satélite existem alguns métodos de 

posicionamento disponíveis para o usuário da tecnologia GNSS (Global Navigation Satellite Systems). Na prática, o 

método de posicionamento relativo é o mais utilizado por conseguir eliminar ou corrigir grande parte dos erros. 

Segundo Monico (2012), o método absoluto, ou PPP (Por Ponto Preciso), tem-se destacado nos últimos anos, não 

somente por utilizar apenas um receptor, mas também por desafiar a comunidade científica na modelagem de todos os 

erros ou determinação dos mesmos durante o processamento dos dados. Alguns softwares de processamentos são 

disponibilizados pela internet, dentre alguns destes o IBGE-PPP (Posicionamento Absoluto Preciso). IBGE-PPP é um 

serviço on-line para processar dados após o levantamento, permitindo ao usuário obter coordenadas com boa precisão, 

segundo IBGE (2013). Para obter produtos precisos, estes sistemas devem utilizar de órbitas precisas das posições dos 

satélites e correções da diferença de tempo dos relógios satélite-receptor, bem como realizar correções dos efeitos 

sistemáticos das marés terrestres, cargas oceânicas, movimento do pólo, rotação da Terra, efeitos relativísticos dentre 

outros. Obtendo as coordenadas de pontos, utilizando-se do método de posicionamento por ponto preciso, tem-se uma 

posição referenciada apenas pelo sistema de coordenadas adotado e seus erros estarão relacionados somente com as 

observações e os modelos, ou seja, uma posição sem influência de outras estações. Realizando-se o processamento em 

duas épocas distintas é possível, com base no Teste de Congruência, verificar se o ponto permaneceu estável ou não. 

Com base nesta sistemática, os objetivos deste trabalho é gerar uma rotina onde, utilizando-se de estações da RBMC 

(Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo), mais especificamente da rede GNSS-SP, possibilite o estabelecimento 

de redes de referência para futuros trabalhos geodésicos com o intuito de monitorar deformações. 
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