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O processo de monitoração de deformação com sistema de posicionamento por satélites artificiais inicia-se com 

a otimização de redes GNSS (Global Navigation Satellite Systems), mais especificamente o Sistema GPS (Global 

Positioning System), para a análise de deformação, investigando a melhor configuração e o melhor esquema de 

observação. O problema de otimização de redes GNSS (GPS) é encontrar a melhor configuração de satélites e estações 

no terreno e o melhor esquema de observação cuja acurácia satisfaça o critério de qualidade da rede prescrita com 

relação à precisão, confiabilidade e detecção de deformação com um custo mínimo (KUANG, 1996). Assim, surgem os 

quatro problemas ou ordens de uma rede GNSS (GPS). O primeiro se refere à definição do datum e é conhecido como 

problema de ordem zero que trata do sistema de referência definido pelas estações globais de rastreio para gerar as 

efemérides transmitidas ou precisas. O próximo problema refere-se a melhor configuração da rede, podendo ser 

subdividido em três partes: redundância de observações; geometria de satélite e estação; e, seleção de receptores para 

atender uma configuração mínima. O terceiro problema consiste na análise da qualidade do levantamento GPS, 

influenciado por erros sistemáticos não modelados, compreendendo as confiabilidades interna (detecção de erros 

sistemáticos) e externa (minimização dos erros sistemáticos não modelados nas coordenadas estimadas, modelagem da 

tendência das observações, tratamento dos efeitos dos erros orbitais, do comportamento do relógio, das influências 

atmosféricas na propagação do sinal; escolha de modos de medição, intervalo para rastreio, máscara de elevação, 

instrumentos). O último problema consiste no melhoramento da rede existente, integrando o sistema de posicionamento 

por satélites artificiais com as redes clássicas de levantamento geodésico (triangulação, trilateração, poligonação e 

nivelamento). A tarefa associada ao planejamento de um levantamento GNSS (GPS) deve projetar uma geometria 

(satélites-receptores), escolher os instrumentos e modelar as tendências com um custo mínimo, segundo Kuang (1996). 

A otimização de redes GNSS (GPS), tendo em vista acurácia e confiabilidade, é o primeiro passo em direção ao sucesso 

do levantamento. Teoricamente, a melhor acurácia e confiabilidade das posições relativas de uma rede GNSS (GPS) 

podem ser obtidas se todos os satélites visíveis são rastreados e todas as bases são medidas. Mas devido às limitações de 

tempo e custo, isto raramente ocorre na prática e um ótimo projeto de levantamento deve ser realizado para obter os 

critérios estabelecidos com mínimo esforço. Assim, a qualidade de uma rede GNSS (GPS) depende dos seguintes 

fatores: geometria da configuração dos satélites e das estações terrestres da rede; precisão das observações; quantidade e 

distribuição das bases quase-independentes medidas. Normalmente, as variáveis que o usuário tem para decidir são a 

quantidade e a distribuição das respectivas bases. O comprimento e a orientação da base afetam a precisão das 

componentes da base, isto é, das posições relativas. A seleção de bases ótimas é muito trabalhosa no método de 

tentativa e erro e nunca pode encontrar o conjunto de bases teoricamente ótimo. Uma solução inteiramente analítica 

para o problema de otimização torna-se necessário. Qualquer problema de otimização de rede é sempre relacionado ao 

ajustamento de observações, utilizando-se da matriz design, da matriz peso e da matriz variância-covariância, contidas 

no modelo matemático estabelecido para o ajustamento e a avaliação das observações coletadas. Portanto, entender os 

modelos de ajustamento e avaliar a influência dos erros sistemáticos são pré-requisitos para o projeto de levantamento 

GNSS (GPS) e tratados nesta pesquisa, em desenvolvimento, em função de dados RINEX das estações pertencentes à 

Rede GNSS-SP e processamentos realizados nos programas científicos GAMIT/GLOBLK. 
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