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Com o avanço da tecnologia GNSS (Global Navigation Satellite System), a determinação de coordenadas geodésicas passou 

a ser realizada via receptores GNSS. Este Sistema é constituído por uma constelação de satélites em órbita ao redor da Terra, com a 

função de emitir informações aos receptores fixados em superfície terrestre, para que estes calculem suas posições no sistema 

geodésico atual. A posição do receptor pode ser calculada com diversos graus de rigor, chegando a poucos centímetros de acurácia, o 

que depende da necessidade e precisão imposta no pós-processamento dos dados. Os satélites GPS (Global Positioning System) 

pertencem ao GNSS e estão distribuídos de maneira que, independente da posição do receptor, sempre haverá seis satélites em sua 

cobertura, atendendo a necessidade de estimativa das coordenadas cartesianas do receptor e de tempo. Para finalidades de controle e 

estimativa de deformação do sistema terrestre, acompanhamento de sismos, densificação de redes geodésicas e outras atividades que 

exigem estimativa precisa de posicionamento e velocidades da área em estudo, o pós-processamento realizado por softwares 

científicos, torna-se uma alternativa viável aos estudos da Geodésia Espacial e Física. Alguns softwares são construídos e 

disponibilizados para a comunidade geodésica, como o GAMIT/GLOBK, desenvolvido pelo MIT (Massachussets Institute of 

Tecnology). O processamento GNSS no GAMIT/GLOBK exige uma carga excessiva de dados de entrada das observáveis GNSS, 

como a órbita descrita pelos satélites (efemérides transmitidas e precisas) da constelação em análise e as observáveis brutas (RINEX 

data) disponibilizadas por Centros de Análises e Processamentos desta técnica. Além disso, parâmetros globais são necessários para 

que o GAMIT/GLOBK consiga estabelecer uma relação entre as informações do posicionamento das estações, dos satélites, e das 

condições do ITRS/ITRF. A complexidade de dados necessários torna o pós-processamento GNSS cada vez mais denso em se tratar 

de grandes períodos, como vários anos para estimativa de velocidades das estações. Para isto, é necessário a utilização de servidores 

que comportem grandes quantidades de dados e possuam instrumentação tecnológica avançada para otimizar o processo na questão de 

tempo de processamento e disponibilidades dos resultados, esta é a proposta de utilizar o GridUNESP. Este possui cerca de três mil 

núcleos de processamento, divididos em clusters e interligados entre sete campi da UNESP (velocidade de 1 a 10 Gbps). É destinado 

a todos os pesquisadores da Universidade e apresenta uma das maiores estruturas em Grid da América Latina. Nesta pesquisa, foi 

realizada a análise e estudo das estações ativas da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS (RBMC), com 

pós-processamento de dados pelos softwares GAMIT e GLOBK em ambiente (servidor) local e no GridUNESP, buscando resultados 

precisos e consistentes e com a estimativa de tempo inerente pelas duas alternativas de processamento. A proposta foi de estabelecer 

um experimento para um único dia, reunindo o maior número possível de estações ativas da RBMC. Realizou-se um estudo da 

disponibilidade dos dados pelo IBGE e escolheu-se o dia 27 de outubro de 2010, que possuía 77 estações ativas. O processamento foi 

preparado e realizado nos dois servidores, tendo como objetivo a adequação e análise da performance do GridUNESP em 

processamentos GNSS. A vantagem de processar no GridUNESP é a facilidade em que se tem de efetuar os chamados “jobs” que 

acionam o GAMIT/GLOBK em ambiente Linux.  Os “jobs” são submetidos, executados e, por fim, retornam ao diretório do usuário 

por meio de um arquivo de saída, ou, output, compactado, contendo os resultados. Isto permite ao usuário a mobilidade de executar 

um “job” e retornar quando necessário para recolher suas soluções, evitando a necessidade de executar rotinas de scripts e comandos 

para o GAMIT/GLOBK como em processamentos locais. Como resultado dos experimentos, no servidor local da FCT/UNESP 

(Presidente Prudente/SP), o tempo de execução foi de 7 horas e 43 minutos, já no GridUNESP foram 5 horas e 53 minutos. Portanto, 

o Grid realizou o mesmo processamento com aproximadamente duas horas de vantagem. Os resultados proporcionaram estimativas de 

coordenadas das estações da RBMC com desvio padrão, em média, entre 0,5 e um metro (proposto neste experimento). Conclui-se 

que a eficiência do GridUNESP contribui para realização de pesquisas na área de posicionamento geodésico, otimizando o tempo de  
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processamento e geração de resultados, bem como a mobilidade de acompanhamento e armazenamento das soluções. O investimento 

em sistemas similares pode colaborar como o surgimento de novos centros de processamentos, fornecendo dados de estações locais, 

contribuindo para a densificação de apoio geodésico nacional. Fica o agradecimento ao suporte do NCC/GridUNESP por colaborarem 

com esta pesquisa.  

 

 

 


