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A superfície terrestre é fragmentada em várias placas tectônicas (litosféricas) que se movimentam em várias 
direções. O avanço da tecnologia GNSS (Global Navigation Satellite System) contribui para a análise deste processo de 

deformação, uma vez que o processamento de dados e as estimativas da posição das estações terrestres proporcionam a 

tendência do movimento. Nesta pesquisa foram analisadas estações GNSS vinculadas à rede SIRGAS-CON-D, cujos 

dados são processados com os softwares GAMIT e GLOBK, utilizando como ambiente de processamento o servidor 

local da Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT) da UNESP, Campus de Presidente Prudente, e o GridUNESP do 

Núcleo de Computação Científica (NCC). O objetivo desta pesquisa consiste na determinação do processo de 

deformação do território brasileiro, com base nas estações da Rede SIRGAS-CON-D, em função da determinação da 

série temporal de cada estação. Na realização desta pesquisa, o processamento se refere para todo o ano de 2010, sendo 

utilizadas quatro estações da rede SIRGAS-CON que também pertence à rede Rede Brasileira de Monitoramento 

contínuo do sistema GNSS (RBMC): BRAZ, CHPI, SALU, SAVO. No servidor local, inicialmente, fez-se a aquisição 

das efemérides transmitidas e precisas, arquivos RINEX e globais. A próxima etapa consistiu no processamento com o 

software GAMIT, gerando as soluções diárias. Posteriormente, com a execução do software GLOBK, foram 
combinadas a soluções GAMIT, determinado assim o posicionamento das estações para cada dia, a série temporal e 

solução anual. O diferencial do GridUNESP está na automação do processo, com relação ao servidor local, com 

algumas pequenas alterações na linguagem de comando. Para se executar um processamento neste ambiente, criou-se 

um arquivo de comando (extensão .sh) e ao executá-lo no GridUNESP, o mesmo reconheceu os programas GAMIT e 

GLOBK, e se realizaram os processamentos. Ao final, foi gerado um arquivo .zip contendo o posicionamento das 

estações, as séries temporais e a solução anual. Ao se executar o processamento, tanto no servidor local, quanto no 

GridUNESP, retornam as soluções (coordenadas) para o período processado, sendo estas analisadas, determinando, 

assim, que os valores obtidos foram satisfatórios. Com base nestes dados, foram realizadas comparações entre os dois 

ambientes de processamento. Inicialmente, compara-se o tempo de processamento, sendo a duração do servidor local de 

11 h 49 m, e no GridUNESP 9 h 36 h; mostrando que o GridUNESP possui maior velocidade de processamento. Com 

relação às séries temporais, há pouca diferença, quando comparadas entre si; estas ainda seguem o mesmo padrão de 
serie temporal fornecida pelo Sistema SIRGAS. De modo geral, com a análise das séries temporais é possível perceber 

que as estações em solo brasileiro tendem a um movimento para a direção NORTE. Outro aspecto importante a ser 

considerado se refere às discrepâncias obtidas entre as coordenadas nos dois ambientes de processamento. Comparando-

as em função dos mesmos dias de processamento, obteve-se que o valor médio dessas foi de aproximadamente 0,04 m, 

indicando um resultado satisfatório. É comum a existência de tais diferenças nas coordenadas com o passar dos dias, 

pois a Terra está em movimento, porém esta variação não está livre de erros aleatórios. Torna-se necessário fazer 

algumas considerações, p.ex., o fato do GAMIT, no servidor local, não suportar os 365 dias de processamento em uma 

única campanha; no ambiente GridUNESP o usuário pode submeter mais de um "job" por vez, sem precisar 

acompanhar todo processamento. Portanto, diante desta pesquisa foi possível perceber a complexidade de trabalhar com 

dados e softwares GNSS. Foi possível determinar as séries temporais e determinar a discrepância nas coordenadas nos 

três eixos (X, Y, Z), mesmo para um período inferior ao recomendado. A quantidade de dados necessária é bastante 

densa, exigindo tempo para aquisição e processamento. O GridUNESP surge na tentativa de reduzir o tempo de 
processamento, fato que se confirmou com os resultados obtidos. Assim, o GridUNESP é uma tendência para o 

processamento GNSS, pela capacidade em processar densa quantidade de dados e com certa rapidez, o que facilita o 

processo de deformação da superfície terrestre, auxiliando na tomada de decisão para o controle de deformação. 


