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Com o crescente avanço da tecnologia geoespacial, tornou-se indispensável o estudo teórico para aplicações 

práticas das mais diversas áreas do conhecimento. O GNSS (Global Navigation Satellite System – Sistema Global de 

Navegação por Satélite) abriu uma enorme gama de opções no que se diz respeito a soluções mais acuradas para 

problemáticas relacionadas ao posicionamento. Para que se possa gerar dados geográficos úteis para a comunidade em 

geral, é necessário, antes de tudo, o processamento dos sinais enviados pelas constelações que compõe o GNSS. Tal 

processamento envolve uma série de fatores para um melhor aproveitamento das soluções. Entretanto, é necessário 

definir uma estratégia adequada para a realização do processamento de tais dados. O SIRGAS (Sistema de Referência 

Geocêntrico para as Américas) é o mais atual sistema de referência para o nosso continente, que oferece soluções 

diárias processadas pelos seus diversos centros de processamento, dentre eles, IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – Brasil), INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografia – México) e IGMA (Instituto Geográfico 

Nacional – Argentina). Diante disso, o objetivo desta pesquisa é realizar o processamento de dados GNSS das estações 

de referência da RBMC (Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo) pertencentes ao IGS (International GNSS 

Service), através do software Científico GAMIT (HERRING, KING e MCCLUSKY, 2010) fazendo uso de várias 

estratégias. Os Centros de Análise do SIRGAS processam dados GNSS e geram soluções que são combinadas pelo 

DGFI (Deutsches Geodätisches Forschungsintitut – Alemanha), para fins de adensar a rede geodésica do IGS. Assim, 

esta pesquisa se justifica pela relevância destes processamentos, colaborando com o aprimoramento da Geodésia 

Global. GAMIT é uma coleção de programas para processar os dados de fase a fim de estimar posições relativas das 

estações terrestres e das órbitas dos satélites. Uma série de passos é realizado para que o processamento ocorra. 

Mediante comandos específicos (sh_get_nav, sh_get_orbits e sh_get_rinex) no software, inicia-se a preparação de dados 

de navegação, de órbitas dos satélites e de dados RINEX. Há também um comando (sh_setup) para criar um diretório 

com arquivos de modelagem e controle, para os dias e ano de processamento. Os arquivos sestbl. e sitbl. são 

responsáveis por especificar o tipo de análise bem como erros de medição a priori e restrições do satélite. Escolha do 

experimento; escolha da observável; restrições ionosféricas; bem como dar comandos para se utilizar de arquivos de 

modelagem, como cargas atmosféricas e efeitos de marés, são dados modificáveis no arquivo sestbl. No sittbl. é 

possível especificar, a priori, restrições para coordenadas. Nesta pesquisa, para efeitos de análise e comparação, foram 

utilizadas duas estratégias (sestbl.) de Centros Nacionais de Dados SIRGAS, à saber, IGMA e INEGI e, tendo uma 

estratégia disponibilizada pelo pesquisador Peng Fang do Scrips Institution of Oceanography (SIO), como fator 

comparador. O arquivo sittbl. atende a orientação do SIRGAS para soluções fracamente injuncionadas com um metro. 

Para obtenção de resultados, foram utilizados como amostra sete estações da RBMC pertencentes ao IGS: BRAZ, 

CHPI, POVE, SALU, UFPR, BRFT e SAVO. Foram coletados 30 dias de dados, do dia 9 de abril até 9 de maio de 

2012, semana GPS 1683 à 1687. Dentre vários arquivos gerados após o processamento, há o sh_gamit.xxx.summary, 

onde foi-se analisado o Erro Médio Quadrático (RMS - Root Mean Square) de cada dia processado. Foi verificado que 

há discrepâncias entre as soluções obtidas com as estratégias de cada Centro Nacional de Dados SIRGAS. Estudos estão 

sendo feitos para entender e definir as variáveis na estratégia de processamento, de maneira que as soluções sejam 

compatíveis. 

 


