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A Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS (RBMC) é composta por um conjunto de 

estações GNSS (Global Navigation Satellite System) localizadas no território brasileiro, providas de receptores e 
antenas que coletam e armazenam dados resultantes do rastreio dos satélites artificiais. As estações da RBMC compõem 
a Rede de Referência SIRGAS (Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas), que é considerada uma das redes 
geodésicas mundiais de melhor precisão. Estas estações representam pontos de coordenadas conhecidas vinculadas ao 
Sistema Geodésico Brasileiro (SGB), facilitando o acesso e utilização dos dados precisos pelos usuários. Os receptores 
coletam as observações diariamente de 15 em 15 segundos. Com base na análise do processamento dos dados de 
diferentes épocas dos pontos de interesse, ou seja, os pontos considerados suspeitos de deslocamento, relacionados a um 
ou mais pontos de coordenadas conhecidas, é possível detectar, de fato, se as coordenadas dos pontos investigados 
sofreram variações. A pesquisa em questão tem como objetivo determinar o deslocamento das estações pertencentes à 
Rede GNSS SP, em função dos resultados provenientes do processamento cinemático em tempo real com o programa 
TrackRT, o qual trata-se de um software utilizado para o processamento dos dados GNSS, disponibilizado pelo 
Massachusetts Institute of Technology (MIT). A estratégia utilizada pelo software consiste em considerar uma estação 
fixa e uma ou mais estações cinemáticas, considerando a fixa como referência e estável. O processamento cinemático 
pode ser feito de duas maneiras: uma estática e outra em tempo real. Para a análise estática, inicialmente preparam-se os 
arquivos para o processamento utilizando-se de scripts disponibilizados pelo MIT, onde se busca os dados das estações 
em análise e realiza-se o processamento na plataforma Linux com comandos próprios. Após este processamento, 
utilizam-se os arquivos gerados como base para a estrutura do arquivo de script de comando do Track. No 
processamento em tempo real, utiliza-se o software TrackRT, o qual é um Track, porém em tempo real. Para o 
TrackRT, além de ser necessária a preparação dos arquivos a serem processados, utiliza-se do aplicativo BKG Ntrip 
Client (BNC) para ter acesso aos dados GNSS coletados em tempo real das estações em estudo e do servidor Caster, 
disponibilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), para ter acesso às correções, à órbita e aos 
relógios. Após ter acesso aos dados e ter preparado os arquivos, o pós- processamento se dá de maneira semelhante ao 
controle estático. O tempo real, no caso, refere-se ao armazenamento dos dados, uma vez que o processamento dos 
mesmos é feito ao término da época de interesse. Elabora-se a representação gráfica dos resultados, adotando-se as 
coordenadas da primeira época como referência para o cálculo das discrepâncias com as épocas seguintes, 
caracterizando o deslocamento em cada componente geodésica estimada, ou seja, as coordenadas geodésicas norte, este 
e altura. As estações da Rede GNSS SP utilizadas na presente pesquisa estão situadas em Ourinhos (OURI), Rosana 
(ROSA) e Brasília (BRAZ). Considerou-se a estação BRAZ como fixa e as respectivas estações OURI e ROSA como 
cinemáticas. Ao fazer o processamento cinemático e obter as soluções e coordenadas geodésicas, representa-se, 
graficamente, o deslocamento das estações OURI e ROSA em relação à estação BRAZ, além de concluir que a 
componente planimétrica (norte e este) obteve um comportamento diferente da componente vertical (altura). A pesquisa 
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permanece em andamento para aplicação do processamento das estações referidas, porém em tempo real, com o 
objetivo de determinar o deslocamento das posições das estações de forma mais atualizada. Além de aplicar, também, a 
um experimento, onde a estação de referência se situa em Presidente Prudente (PPTE) e a estação cinemática 
considerada trata-se do receptor localizado num prédio da UNESP – Campus de Presidente Prudente. 
 
 
  


