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A  deformação  de  um  objeto  ou  uma  estrutura  é  o  resultado  de  um  processo  dinâmico,  envolvendo  os  
movimentos e as distorções provenientes do tempo e dos esforços atuantes.  A análise geodésica desta deformação 
exige, portanto, um conhecimento da dinâmica do processo a ser monitorado, para isso faz-se necessário a investigação  
do objeto envolvido com relação ao espaço e ao tempo bem como seu processo a ser modelado. Com isso, é possível  
observar pontos característicos de intervalos de tempo, podendo assim controlar a evolução temporal dos movimentos.  
A análise geodésica de deformação descreve a mudança geométrica do objeto, associado à análise do processo que 
provocou a respectiva alteração da forma. Como muitos erros sistemáticos tendem a se repetir por um longo prazo, a 
repetibilidade é um indicador para a análise de deformação. A precisão liga-se a repetibilidade de medidas sucessivas 
(GEMAEL, 1994), ao menor grau de concordância de tais medidas sucessivas. Esta pesquisa utiliza os dados GNSS 
(Global  Navigation  Satellite  System)  (GPS  –  Global  Positioning  System)  da  Rede  GNSS-SP  para  verificar  a 
repetibilidade das estações pertencentes a esta Rede. Para tanto, viabiliza-se a identificação da melhor estratégia para o 
processamento  dos  dados  de  um  ano  das  estações,  que  possibilitará  a  modelagem  da  deformação  geodésica  da 
respectiva Rede que contém, atualmente, 13 estações ativas. Os dados desta Rede são disponibilizados em tempo real,  
via internet  ou ftp. Para essa análise,  utilizam-se os softwares  GAMIT e GLOBK, ambos desenvolvidos pelo MIT 
(Massachusetts  Institute  of  Technology)  e  disponibilizados  livremente  aos  usuários  de  todo  mundo,  para  fins  de 
pesquisa científica. O GAMIT é um software constituído pela junção de vários programas ou módulos que processam 
os dados GNSS para estimar a posição tridimensional de pontos na superfície terrestre e de satélites em órbita. Também 
é tarefa do GAMIT determinar atrasos zenitais e parâmetros de orientação da Terra. Ele fornece uma estimativa e uma 
matriz covariância (quase-observações) da posição de uma estação, porém estes resultados (soluções do GAMIT) não 
são utilizados como posição final da estação. As soluções provenientes do GAMIT servem de entrada para o GLOBK,  
um filtro de Kalman, que tem a função de combinar soluções geodésicas (diárias e/ou semanais) a fim de proporcionar  
uma única solução. Geralmente, os dados de entrada possuem injunções fracas (provenientes do GAMIT) e estas são 
combinadas para obter uma precisão aceitável. Para a realização do teste de repetibilidade é necessário gerar as séries 
temporais utilizando-se do aplicativo glred, utilizando as estações IGS para obter uma estrutura geodésica, em seguida 
combinam-se as  soluções  para  obter  coordenadas  consistentes  e,  com isso,  executa-se o  glred novamente,  porém, 
usando as estações estáveis  com o programa glorg definindo uma estrutura básica (reference frame) para a região de 
estudo. Com estes resultados, executa-se o script sh_plotcrd para gerar os gráficos de repetibilidade (HERRING, KING 
e MCCLUSKY, 2010), sendo disponibilizados em função das coordenadas geodésicas locais (e, n, u) para cada dia,  
gerando  série  temporal  de  cada  estação  e  um  par  de  histogramas  ilustrando  as  repetibilidades  normalizadas  e  
ponderadas. Em desenvolvimento, esta pesquisa está utilizando 11 das 13 estações ativas da Rede GNSS SP realizando 
o processamento por um ano para o teste de repetibilidade. Espera-se nesse período, conseguir verificar a repetibilidade 
dessa Rede, sendo assim possível, analisar sua geometria, determinar seu movimento e contribuir com a comunidade  
geodésica divulgando e discutindo o tema proposto.
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