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No Posicionamento por Ponto Preciso (PPP) são utilizadas efemérides precisas, coordenadas e correções dos relógios 

dos satélites, as quais estão vinculadas a determinada época de referência (época do rastreio) e à rede materializada do 

International GNSS Service (IGS), atualmente denominada de IGb08. Deste modo, como resultado do processamento, 

as coordenadas dos pontos de interesse estarão vinculadas a rede IGb08, época do rastreio. O sistema geodésico de 

referência para o Sistema Geodésico Brasileiro (SGB) e para o Sistema Cartográfico Nacional (SCN) é o Sistema de 

Referência Geocêntrico para as Américas - SIRGAS em sua segunda materialização, que ocorreu no ano 2000 

(SIRGAS2000), época 2000,4. Portanto, é necessário conhecer parâmetros de transformação que relacionam essas duas 

redes de referência, de modo que as posições obtidas no PPP vinculadas ao referencial das órbitas dos satélites possam 

ser atreladas ao referencial do SGB. Ressalta-se que o IBGE já determinou os parâmetros que relacionam o 

ITRF(IGb08) e SIRGAS 2000, os quais são aplicados no IBGE-PPP. Esses parâmetros podem ser acessados no sítio 

http://igs.bkg.bund.de/ntrip/orbits#Transformations. Porém, neste trabalho foram utilizadas todas as estações da RBMC 

que possuem coordenadas nos dois sistemas. Para a determinação das velocidades foi utilizado o modelo geofísico de 

movimento de placas tectônicas NNR-NUVEL 1A. O objetivo deste trabalho é estimar e validar os sete parâmetros da 

transformação de Helmert que permitem o relacionamento entre a materialização do sistema definido pelo IGS (IGb08) 

e o SIRGAS 2000, época  2000,4 com o uso de dados da RBMC e da rede SIRGAS-CON. Para obter os parâmetros de 

transformação de Helmert foi empregado o modelo paramétrico de ajustamento e utilizado as coordenadas cartesianas 

geocêntricas de 83 estações das 89 pertencentes à Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS 

(RBMC), perfazendo um total de 249 observações. No processo de ajustamento, os pesos das observações foram 

considerados unitários. As coordenadas, em SIRGAS 2000, época 2000,4, foram obtidas a partir do descritivo de cada 

estação pertencente à RBMC e disponibilizadas no sítio do IBGE (www.ibge.gov.br). As coordenadas no referencial 

IGb08, época 2013,369, foram obtidas no sítio  do SIRGAS (www.sirgas.org), sendo em seguida atualizadas para a 

época 2000,4, utilizando-se as velocidades obtidas a partir do modelo NNR-NUVEL 1A, de modo a garantir a 

compatibilidade com a época de referência do SIRGAS2000. Essas velocidades foram calculadas com o uso do 

aplicativo online disponível no sítio do UNAVCO (www.unavco.org). A partir das coordenadas dos pontos, em ambas 

as redes, e na mesma época de referência, foi possível estimar os sete parâmetros de transformação de IGb08 para 

SIRGAS2000, vinculados à época 2000,4. Para avaliar estes parâmetros, foram usados dados de um dia de rastreio 

(18/03/2013) de 11 estações pertencentes à RBMC, espalhadas pelo território brasileiro, e o aplicativo online IBGE-PPP 

para realizar o processamento. A partir das coordenadas das estações em IGb08, época do rastreio, foram obtidas suas 

velocidades a partir do modelo NNR-NUVEL 1A e realizada a atualização das coordenadas da época de rastreio para a 

época 2000,4. Como os parâmetros de transformação de IGb08 para SIRGAS 2000 estão vinculados à época 2000,4, 

aplica-se os parâmetros de transformação para mudar o referencial das coordenadas de IGb08 para SIRGAS2000. Deste 

modo, foi possível comparar as coordenadas finais, obtidas pelo PPP e pela atualização e mudança de referencial, com 

as homologadas disponíveis nos descritivos das estações. As discrepâncias máximas e mínimas, em valores absolutos, 

das componentes do sistema geodésico local (e, n, u) das 11 estações, foram respectivamente, 0,011 m para a estação 

SSA1 e 0,001 m para POAL; 0,013 m para ROSA e 0,001 m para BRFT, POAL e RJCG; 0,040 m para VICO e 0,001 

http://www.sirgas.org/
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m para ROSA. A discrepância planimétrica máxima foi de 0,014 m para as estações ROSA e SSA1 e mínima de 0,002 

m para as estações BRFT, MCLC, POAL e RJCG. Vale destacar que, na média, a discrepância planimétrica foi da 

ordem do milímetro. 

 

 

 

 


