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4.1- Rede Geodésica de Referência 
Internacional (ITRF);

O Sistema Geodésico de Referência  é um sistema 
utilizado para referenciar características terrestres 

SISTEMAS GEODÉSICOS DE REFERÊNCIA

utilizado para referenciar características terrestres 
que na prática serve para obtenção de coordenadas 
(latitude e longitude e altitude, por exemplo) que 
possibilitam a localização de qualquer elemento da 
superfície do planeta. 



4.1- Rede Geodésica de Referência 
Internacional (ITRF);



4.1- Rede Geodésica de Referência 
Internacional (ITRF);

� IAG (InternationalAssociationofGeodesy)–definição do 
CTRS;

Definição do Sistema Terrestre

� IUGG (International Union of Geodesy and Geophysics)–
aprovação e recomendação internacional;

� Cabe ao organismo competente de cada país a adoção, 
a recomendação e o apoio aos usuários nacionais–
IBGE;



4.1- Rede Geodésica de Referência 
Internacional (ITRF);

Atualmente o Elipsoide de Referência adotado pela 
IUGG é o GRS80.



4.1- Rede Geodésica de Referência 
Internacional (ITRF);

Etapas e processos das aquisições dos dados:

1- Coleta de observações a partir de pontos sobre a 
superfície terrestre (rede), devidamente monumentalizados;

2- Cálculo e ajustamento da rede;

3- Análise e divulgação dos resultados;



4.1- Rede Geodésica de Referência 
Internacional (ITRF);

Os métodos e procedimentos utilizados no 
estabelecimento de coordenadas são as técnicas 
espaciais de posicionamento:

Fonte: Altamimi. Z . Fourth Meeting of the International Committee on GNSS, St. Petersburg, 14-18 Sept, 2009



4.1- Rede Geodésica de Referência 
Internacional (ITRF);

Fonte: Altamimi. Z . Fourth Meeting of the International Committee on GNSS, St. Petersburg, 14-18 Sept, 2009



4.1- Rede Geodésica de Referência 
Internacional (ITRF);

� Rede Geodésica  - Conjunto de pontos implantados no terreno e 
conectados por meio de mensurações geodésicas.

Esses pontos possuem coordenadas bem conhecidas,  velocidades 
e suas respectivas precisões de um grupo de estações.

Servem como controle geodésico para uma série de aplicações: Servem como controle geodésico para uma série de aplicações: 

Mapeamento e 
SIG 

Projetos de 
engenharia

Hidrografia

Monitoramento de 
deformações

Georreferenciamento



4.1- Rede Geodésica de Referência 
Internacional (ITRF);

O ITRF (Frame) é a realização, ou seja, a materialização dos pontos 
no terreno, do ITRS a cargo do escritório central do IERS 
(International Earth rotation and Reference systems Service) . 

Técnicas:

ITRS - Definição 
Conjunto de 
parâmetros e 
convenções 

Técnicas:

•VLBI 
•SLR 
•LLR 
•GNSS
•DORIS 

ITRF yyyy 

Realização 

Acurácia 
poucos mm 



4.1- Rede Geodésica de Referência 
Internacional (ITRF);

A realização do ajustamento é efetuada por um conjunto 

AJUSTAMENTO

A realização do ajustamento é efetuada por um conjunto 
de coordenadas (SSCs -Set of Station Coordinates) e 
respectiva Matriz Variância e Covariância (MVC) obtidos 
a partir de várias tecnologias espaciais apropriadas ao 
posicionamento terrestre.



4.1- Rede Geodésica de Referência 
Internacional (ITRF);

O poliedro (linhas de base) é continuamente monitorado e ajustado 
ao geocentro de uma época em função de observações SLR e os 
eixos orientados para a mesma época com os EOP obtidos por 
VLBI.



4.1- Rede Geodésica de Referência 
Internacional (ITRF);

� Na década de 1980, as atividades do sistema de 
referência era o BIH (Bureau International de L'Heure). 

Histórico do ITRF

� O início das atividades do BIH, no que concerne a 
realização do CTRS (Conventional Terrestrial Reference 
System), se deu em 1985. 

� As realizações do BTS (BIH Terrestrial System) são 
denominadas BTS84, BTS85, BTS86 e BTS87.



4.1- Rede Geodésica de Referência 
Internacional (ITRF);

� A partir de 1988 essa função foi transferida para o IERS, 
que passou a realizar o ITRS. 

Histórico do ITRF

� A realização inicial é denominada ITRF-0, na qual foi 
adotada a origem, orientação e escala do BTS87 .

� As sucessivas realizações do ITRF, depois da inicial, 
são: ITRF-88, ITRF-89, ITRF-90, ITRF-91, ITRF-92, 
ITRF-93, ITRF-94, ITRF-96, ITRF-97 e ITRF2000.



4.1- Rede Geodésica de Referência 
Internacional (ITRF);

� ITRF-89 e ITRF-90 - a evolução temporal das estações era 
obtida a partir do modelo de velocidade das placas 
litosféricas denominado NUVEL (Northen University 
Velocity Model ).

Histórico do ITRF

� ITRF-91 - A partir de 1991, a velocidade de cada estação 
passou também a ser estimada no processo, tendo o 
modelo de movimento das placas como uma informação 
adicional.

� ITRF-92 - Todas as realizações do ITRS seguiram 
praticamente o mesmo padrão, até este ano.



4.1- Rede Geodésica de Referência 
Internacional (ITRF);

� ITRF-93 - Mudança em relação  à orientação da rede. A 
orientação e sua variação com o tempo passaram a ser 
consistentes com os parâmetros de rotação da Terra 
produzidos pelo IERS.

Histórico do ITRF

produzidos pelo IERS.

� ITRF-94 – A orientação está injuncionada ao ITRF-92 na 
época 1988,0 e a evolução temporal segue o modelo 
geofísico denominado NNR-NUVEL1. Vínculo da 1ª 
campanha SIRGAS, época 1995,4.

� ITRF-95 - A versão não foi realizada.



4.1- Rede Geodésica de Referência 
Internacional (ITRF);

� A orientação, a origem, a escala e a evolução temporal 
foram definidas de modo a serem iguais às do ITRF-94. 
As coordenadas e velocidades das estações estimadas 

Histórico do ITRF-96

As coordenadas e velocidades das estações estimadas 
no ITRF-96 referem-se à época 1997,0.

� Dezessete SSCs (Set of Station Coordinates) foram 
selecionados para compor o ITRF-96 (4 VLBI; 2 SLR; 8 
GPS e 3 DORIS). 



4.1- Rede Geodésica de Referência 
Internacional (ITRF);

Histórico do ITRF-96

Estações envolvidas no ITRF96 (BOUCHER et al., 1998)



4.1- Rede Geodésica de Referência 
Internacional (ITRF);

� A orientação, a origem, a escala e a evolução temporal 
do ITRF-97 foram definidas de modo a serem iguais às 
do ITRF-96 e, conseqüentemente, iguais às do ITRF-94.

Histórico do ITRF-97

� Dezenove SSCs (Set of Station Coordinates ) foram 
selecionados para compor o ITRF-97 (4 VLBI, 5 SLR, 6 
GPS, 3 DORIS e 1 SLR+DORIS). O ITRF-97 é composto 
por mais de 550 estações, em 325 localidades.



4.1- Rede Geodésica de Referência 
Internacional (ITRF);

Histórico do ITRF-97

Estações Envolvidas no ITRF-97 (BOUCHER et al., 1999)



4.1- Rede Geodésica de Referência 
Internacional (ITRF);

� A origem do sistema foi estabelecida a partir da média 
ponderada de cinco soluções SLR. A escala foi inserida a 
partir de cinco soluções SLR e três VLBI.

Histórico do ITRF-2000

partir de cinco soluções SLR e três VLBI.

� A solução final é composta por 21 SSCs individuais, das 
quais 3 VLBI, 7 SLR, 1 LLR, 6 GPS, 2 DORIS, 2 com 
técnica múltipla, além de 9 densificações GPS. Num total 
de aproximadamente 800 estações.



4.1- Rede Geodésica de Referência 
Internacional (ITRF);

Histórico do ITRF-2000

Estações envolvidas no ITRF2000 (BOUCHER et al., 2002)



4.1- Rede Geodésica de Referência 
Internacional (ITRF);

� O ITRF-2005 foi beneficiado com a contribuição de 
outros dois centros de combinação ITRF, nomeadamente 
Deutsches Geodätisches FORSCHUNGSINSTITUT 
(DGFI) e Recursos Naturais do Canadá (NRCan).

Histórico do ITRF-2005

(DGFI) e Recursos Naturais do Canadá (NRCan).

� O ITRF2005 é composto de 608 estações situadas em 
locais 338, com uma distribuição desequilibrada entre o 
hemisfério norte (268 locais) e o hemisfério sul (70 
locais).



4.1- Rede Geodésica de Referência 
Internacional (ITRF);

FONTE: http://www.dgfi.tum.de/en/



4.1- Rede Geodésica de Referência 
Internacional (ITRF);

FONTE: http://www.nrcan.gc.ca/home



4.1- Rede Geodésica de Referência 
Internacional (ITRF);

Histórico do ITRF-2005

Fonte: ALTAMIMI. Z. et al. (journal of geophysical research.  Volume 112, Issue B9 September 2007



4.1- Rede Geodésica de Referência 
Internacional (ITRF);

� A  escala do ITRF-2008 é dada pelo fator e a sua taxa 
em relação à média das soluções do VLBI e SLR de 
longo prazo, obtido por séries temporais.

Histórico do ITRF-2008

� A orientação ITRF2008 esta alinhado ao ITRF2005 
utilizando 179 estações de alta qualidade geodésica. 

� A precisão da escala ITRF2008 é avaliada para ser  de 
1,2 ppb sobre o período de tempo comum das 
observações das respectivas técnicas utilizadas.



4.1- Rede Geodésica de Referência 
Internacional (ITRF);
Histórico do ITRF-2008

FONTE: ALTAMIMI.Z. ITRF2008: an improved solution of the international  terrestrial reference frame



4.1- Rede Geodésica de Referência 
Internacional (ITRF);

� ITRF- 2014 é a nova realização do sistema terrestre de 
Referência Internacional.

Histórico do ITRF-2014

�O ITRF 2014 é usado como séries temporais de dados 
de entrada de posições de estações e parâmetros de 
orientação da Terra.



4.1- Rede Geodésica de Referência 
Internacional (ITRF);

• É definida de tal forma que há zero 
parâmetros de transformação da época 
2010.0

ORIGEM

• Não há variação de escala entre ITRF2014 
e a média de VLBI e SLR.ESCALA

• Não se encontram no parâmetros zero de 
rotação da época 2010.0 e possuem 
velocidades de rotação zero entre o 
ITRF2014 e ITRF2008.

ORIENTAÇÃO



4.1- Rede Geodésica de Referência 
Internacional (ITRF);

� SIRGAS 2000,4 é baseado no ITRF 2000 Obs: SIRGAS 
é uma densificação do ITRF.

� Para fins práticos o WGS 84 é equivalente ao ITRF 2005 � Para fins práticos o WGS 84 é equivalente ao ITRF 2005 
-Acurácia média é de aprox. 3mm globalmente.

� ITRF2008 aproxima-se de 1 p.p.b. 

� Está em desenvolvimento o ITRF2014 (segundo consta 
em http://itrf.ensg.ign.fr/) 



4.1- Rede Geodésica de Referência 
Internacional (ITRF);

Fonte: http://itrf.ensg.ign.fr/ 



4.1- Rede Geodésica de Referência 
Internacional (ITRF);

Na atualidade, um ITRF é sempre obtido dos 
anteriores por transformação de Helmert ou de 
Similaridade, a 14 parâmetros: 

3 translações

1 fator de 
escala3 rotações

mais as respectivas variações temporais
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4.2- Hierarquia as Redes Geodésicas de 
Referência



4.2- Hierarquia as Redes Geodésicas de 
Referência

ICRF – International Celestial Reference Frame 

Baseado em cerca de 600 quasars (160 posições melhores 
que 0,0003” - 0,9cm e os demais 0,001” - 3cm) 

Fonte:  after Ma et al (1998)



4.2- Hierarquia as Redes Geodésicas de 
Referência

� Global: ITRF yyyy 

� Continental: SIRGAS (Sistema de Referência 
Geocêntrico para as Américas) 

EXEMPLOS

� Nacional: (SAD 69), SIRGAS 2000 época 2000,4 

� Regional: Redes estaduais/regionais – 13 no Brasil, 
em 18 estados (MT, SP, PR, SC, MG, ....) 

� Local: redes de referência cadastral 



4.2- Hierarquia as Redes Geodésicas de 
Referência

•TAREFAS COMUNS A TODAS AS REDES: 

1. Definição de origem, orientação e escala; 

Hierarquia permite manter uma única definição (ITRS) 
e a realização é uma densificação da rede superior.

1. Definição de origem, orientação e escala; 

2. Redes de referência subsequentes utilizam pontos de 
referência de hierarquia mais alta para definir a origem, 
orientação e escala; 

3. Estações fundamentais são necessárias para as redes 
de referência. 



Sumário
� 4.1- Rede Geodésica de Referência Internacional (ITRF);

� 4.2- Hierarquia as Redes Geodésicas de Referência;

� 4.3- Evolução do Sistema Geodésico Brasileiro; A rede 
SIRGAS; o SGB;SIRGAS; o SGB;

� 4.4- Conversão e Integração entre Redes Geodésicas de 
Referência;

� 4.5- Variação Temporal das coordenadas; época de 
referência.



4.3- Evolução do Sistema Geodésico 
Brasileiro; A rede SIRGAS; o SGB;

Rede 

Rede 
“Planimétrica” 

Horizontal

Rede 

SGB

Rede 
Altimétrica

Rede 
Gravimétrica



4.3- Evolução do Sistema Geodésico 
Brasileiro; A rede SIRGAS; o SGB;

Para localização no Banco de Dados Geodésicos do IBGE 
(http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/geo desia/sgb.shtm ) 

Rede 
Altimétrica

Rede 
Planimétrica

• Estação de 

Rede 
Gravimétrica

• Estação • Referência de 
Nível RN

• Estação de 
satélite GPS e 
Doppler

• Estação de 
poligonal EP

• Vértice de 
triangulação 
VT

• Estação 
Gravimétrica 
EG



4.3- Evolução do Sistema Geodésico 
Brasileiro; A rede SIRGAS; o SGB;

Exemplo de localização de estações 
http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/geodesia/bdgpesq_googlemaps.php#tabela_dados 



4.3- Evolução do Sistema Geodésico 
Brasileiro; A rede SIRGAS; o SGB;

DESENVOLVIMENTO EM DUAS FASES: 

ANTES DA ERA ESPACIAL ERA ESPACIAL

Fonte:https://mazeee.files.wordpress.com/2013/03/
screen-shot-2013-03-29-at-12-03-17-am.png 

Fonte:http://www.space.com/images/i/000/026/244/i02/Figure_1_
650.jpg?1392924077?interpolation=lanczos-
none&downsize=640:*



4.3- Evolução do Sistema Geodésico 
Brasileiro; A rede SIRGAS; o SGB;

� 1939: primeiros levantamentos geodésicos para 
atualização da CIM de 1922; 

� 1944: medida a primeira base geodésica, iniciando o 
estabelecimento sistemático do SGB; 

REDE HORIZONTAL

estabelecimento sistemático do SGB; 

� Década de 70: primeiros rastreios de satélites do 
sistema Navy Navigation Satellite System (NNSS) 
ou TRANSIT. Utilizado para estabelecer estações 
geodésicas na Amazônia;

� 1991: IBGE adquiriu os primeiros receptores GPS –
densificação dos marcos planimétricos do SGB. 



4.3- Evolução do Sistema Geodésico 
Brasileiro; A rede SIRGAS; o SGB;

� 1994 - implantação das redes estaduais GPS de alta 
precisão;

REDE HORIZONTAL

� 1996: operacionalização da RBMC – Rede Brasileira 
de Monitoramento Contínuo do Sistema GPS -
conceito de redes “ativas” através do rastreio 
contínuo de satélites GPS. 

� RBMC é um Serviço para posicionamento em 
tempo. O serviço é gratuito mediante cadastro.



4.3- Evolução do Sistema Geodésico 
Brasileiro; A rede SIRGAS; o SGB;

Rede clássica – vértices de triangulação e estação p oligonal 



4.3- Evolução do Sistema Geodésico 
Brasileiro; A rede SIRGAS; o SGB;

Técnicas espaciais de posicionamento satélite GPS e  Doppler 



4.3- Evolução do Sistema Geodésico 
Brasileiro; A rede SIRGAS; o SGB;



4.3- Evolução do Sistema Geodésico 
Brasileiro; A rede SIRGAS; o SGB;

FONTE:  IBGE 



4.3- Evolução do Sistema Geodésico 
Brasileiro; A rede SIRGAS; o SGB;

� 1945 – a Seção de Nivelamento iniciou os trabalhos de 
Nivelamento Geométrico de Alta Precisão, em Santa 
Catarina; 

REDE VERTICAL

� 1946 – conexão com a Estação Maregráfica de Torres 
(RS) – cálculo das altitudes das RRNN já implantadas; 

� 1958 – Datum de Torres foi substituído pelo Datum de 
Imbituba, que contava com mais de nove anos de 
observações. 



4.3- Evolução do Sistema Geodésico 
Brasileiro; A rede SIRGAS; o SGB;

� Rede Altimétrica de Alta Precisão (RAAP) do SGB

1. Diversos ajustamentos manuais, conforme o 

REDE VERTICAL

1. Diversos ajustamentos manuais, conforme o 
desenvolvimento e as ferramentas disponíveis 
para cada época (1948, 52, 59, 62, 63, 66, 70 e 
75);

2. 2005 – ajustamento simultâneo, com inclusão de 
novas estações ;



4.3- Evolução do Sistema Geodésico 
Brasileiro; A rede SIRGAS; o SGB;

Rede Altimétrica do SGB 



4.3- Evolução do Sistema Geodésico 
Brasileiro; A rede SIRGAS; o SGB;

� 1956: durante estabelecimento do vértice Chuá, foram 
determinadas mais de 2000 estações gravimétricas 

� 1990: adquiriu caráter sistemático – mais de 26000 

REDE GRAVIMÉTRICA

� 1990: adquiriu caráter sistemático – mais de 26000 
estações 

� A partir de 2006: vem sendo executadas campanhas de 
levantamento gravimétrico sobre as linhas de 
nivelamento – obtenção de altitude ortométrica. 



4.3- Evolução do Sistema Geodésico 
Brasileiro; A rede SIRGAS; o SGB;

Rede gravimétrica do SGB 



4.3- Evolução do Sistema Geodésico 
Brasileiro; A rede SIRGAS; o SGB;

1. Córrego Alegre

SGB: HISTÓRICO COM RELAÇÃO AOS SGRs 
ENVOLVIDOS

2. Astro Datum Chuá

3. SAD 69

4. SAD 69 – reajustamento em 1996

5. SIRGAS



4.3- Evolução do Sistema Geodésico 
Brasileiro; A rede SIRGAS; o SGB;

� Oficialmente adotado entre as décadas de 50 a 70;

� Ponto datum: Vértice Córrego Alegre;

SISTEMA: CÓRREGO ALEGRE

� Elipsóide- Internacional de Hayford 1924;
1. a= 6378388metros.
2. f= 1/297,000745015

� Determinaçõesastronômicas-cadeia de triangulação de 
Santa Catarina;



4.3- Evolução do Sistema Geodésico 
Brasileiro; A rede SIRGAS; o SGB;

Posicionamento e orientação no datum: 
Astronomia de Posição.

SISTEMA: CÓRREGO ALEGRE

ξ- componente meridiana                            
η- Componente da 1ª vertical



4.3- Evolução do Sistema Geodésico 
Brasileiro; A rede SIRGAS; o SGB;

SISTEMA: CÓRREGO ALEGRESISTEMA: CÓRREGO ALEGRE



4.3- Evolução do Sistema Geodésico 
Brasileiro; A rede SIRGAS; o SGB;

� Oficialmente adotado no final da década de 70

(1) Estabelecimento de um sistema geodésico  que 
representasse  uma boa adaptação regional ao geóide.

DATUM – SAD 69

(2) Ajustamento de uma rede planimétrica de âmbito continental 
referenciada ao sistema definido.

Elipsóide: Internacional de 1967 (UGGI–GRS67):

a= 6378160 m

f=  1/298.25



4.3- Evolução do Sistema Geodésico 
Brasileiro; A rede SIRGAS; o SGB;

• Ponto origem: vértice Chuá-MG (TOPOCÊNTRICA) 

• Orientação e origem: buscou-se minimizar as diferenças 
em relação ao geóide no continente sul americano.

DATUM – SAD 69

em relação ao geóide no continente sul americano.

COORDENADAS DO VÉRTICE  CHUÁ: 

ξ = 0,31” 
η = -3,52” 



4.3- Evolução do Sistema Geodésico 
Brasileiro; A rede SIRGAS; o SGB;

Problemas com o SAD 69

1
• Rede continental + limitações computacionais = 

ajustamento das redes por partes (blocos);

2
• Ajustado um bloco, as estações adjacentes eram fixadas 

(injuncionadas);

• Acúmulo de distorções geométricas (escala e orientação) 

Necessidade de um reajustamento da rede, desta vez de forma global, 
abrangendo todas observações disponíveis até então.

3
• Acúmulo de distorções geométricas (escala e orientação) 

na rede planimétrica;

4
• Trechos de redes- reduções das observaçõesgeodésicas 

ao elipsóide utilizando-se mapas geoidais pouco 
acurados;

5
• Diversidade de instrumentos e métodos -complexidade 

na análise da precisão das coordenadas das estações.



4.3- Evolução do Sistema Geodésico 
Brasileiro; A rede SIRGAS; o SGB;

� Projeto de Reajustamento da Rede Geodésica Planimétrica 
Brasileira, criado pelo IBGE, iniciou em 1985 até 1996, por meio  de 
um convênio técnico científico entre o IBGE e o Canadá;

SAD 69 – REALIZAÇÃO 1996

� Pela primeira vez na história geodésica do Brasil, todas as 
observações que compõem a rede planimétrica (obtidas pelos 
métodos clássicos e espaciais) foram ajustadas simultaneamente;

� Ajuste simultâneo com todas as observações da rede (exemplo: 
direções horizontais, bases geodésicas, azimutes astronômicos, 
observações Doppler e GPS);

� As medidas GPS foram ponderadas de acordo com suas precisões;



4.3- Evolução do Sistema Geodésico 
Brasileiro; A rede SIRGAS; o SGB;

� 1997 – divulgação das coordenadas na nova realização 
+ desvio padrão - sem mudar a nomenclatura

SAD 69 – REALIZAÇÃO 1996

�Proporcionou ao usuário o conhecimento acerca da 
confiabilidade das estações

� Valor médio do desvio padrão após o ajustamento:
- 10 cm para as estações GPS

- 50 cm para as estações da rede clássica



4.3- Evolução do Sistema Geodésico 
Brasileiro; A rede SIRGAS; o SGB;



4.3- Evolução do Sistema Geodésico 
Brasileiro; A rede SIRGAS; o SGB;

� Anos 80: instalação de redes de controle geodinâmico utilizando GPS 
(Venezuela, Equador, Peru, Chile entre outros);

� Junho 1993: Pesquisa da DGFI sobre o interesse em unificar os 
sistemas de referência;

HISTÓRICO SIRGAS

sistemas de referência;
� Outubro 1993: Criação do Projeto SIRGAS;
� Maio 1995: Primeira campanha;
� 1995-1997: Processamento dos dados (DGFI, NIMA);
� Setembro 1997: Criação do GT-III Datum Vertical;
� Maio 2000: Segunda campanha;
� Janeiro 2001: Recomendação de adoção por parte da Conferência 

Cartográfica das Nações Unidas;
� Fevereiro 2001: Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas;



4.3- Evolução do Sistema Geodésico 
Brasileiro; A rede SIRGAS; o SGB;

� Definir um SGR geocêntrico para a América do Sul 
(eixos coordenados baseados no ITRS e parâmetros do 
elipsóide GRS80);

OBJETIVO DO SIRGAS

elipsóide GRS80);

� Estabelecer e manter uma rede de referência 
(densificação do ITRF na América do Sul);

� Definir e estabelecer um datum geocêntrico; 



4.3- Evolução do Sistema Geodésico 
Brasileiro; A rede SIRGAS; o SGB;

SIRGAS

Definição:  idêntica ao ITRS 

Realização:  densificação regional do ITRF 2000 

Parâmetros definidores: 

� Sistema Geodésico de Referência: ITRS 
� Elipsóide do Sistema Geodésico de Referência de 1980 –

GRS80 
� Semi-eixo maior α = 6.378.137m 
� Achatamento f = 1/298,257222101 
� Origem: centro de massa da Terra 



4.3- Evolução do Sistema Geodésico 
Brasileiro; A rede SIRGAS; o SGB;

Densificação do ITRF – Elipsóide de Referência 
GRS80

SIRGAS

Pólo se meridiano de referência consistente sem ±0,005” 
com as direções definidas pelo BIH em 1984 (CTRS).



4.3- Evolução do Sistema Geodésico 
Brasileiro; A rede SIRGAS; o SGB;

Coordenadas

SIRGAS: 4-D

Variação no Tempo

Velocidades 
individuais das 

estações

Modelo contínuo 
de velocidades 

(continental)

Época

Reduzir à época 
2000,4



4.3- Evolução do Sistema Geodésico 
Brasileiro; A rede SIRGAS; o SGB;

�58 estações na América do Sul, 11 no Brasil sendo 9 
coincidentes com estações da RBMC;

REALIZAÇÃO INICIAL DO SIRGAS

� Foram utilizados receptores geodésicos (L1 e L2);

�Campanha realizada de 26 de maio a 4 de junho de
1995 – coordenadas referidas ao ITRF94, época 1995,4;

�Rede GPS de alta precisão – 58 estações; 
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Brasileiro; A rede SIRGAS; o SGB;



4.3- Evolução do Sistema Geodésico 
Brasileiro; A rede SIRGAS; o SGB;

�184 estações no continente americano, sendo 21 no 
Brasil.

SIRGAS 2000

�Campanha realizada de 10 a 19 de maio de 2000 –
coordenadas referidas ao ITRF2000, época 2000,4

�Processamentos no IBGE e DGFI



4.3- Evolução do Sistema Geodésico 
Brasileiro; A rede SIRGAS; o SGB;

SIRGAS 2000

21 estações que materializaram o sistema SIRGAS 2000 no Brasil
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Conversão e Integração entre Redes 
Geodésicas de Referência;

Devido à evolução do SGB, a tarefa de transformação 
entre dois sistemas é muito comum; 

RELAÇÃO CÓRREGO ALEGRE – SAD 69

Parâmetros de transformação na PR 22 de 21 de julho de 1983:Parâmetros de transformação na PR 22 de 21 de julho de 1983:
(Córrego para SAD69 – realização inicial)

Translação em X (DX) = -138,70 m
Translação em Y (DY) = 164,40 m
Translação em Z (DZ) = 34,40 m



Conversão e Integração entre Redes 
Geodésicas de Referência;

Modelo matemático: Equações diferenciais simplificadas 
de Molodensky.

RELAÇÃO CÓRREGO ALEGRE – SAD 69



Conversão e Integração entre Redes 
Geodésicas de Referência;

RELAÇÃO CÓRREGO ALEGRE – SAD 69

Modelo matemático: Equações diferenciais simplificadas 
de Molodensky.



Conversão e Integração entre Redes 
Geodésicas de Referência;

�Parâmetros de transformação na Resolução 23 de 21 de 
fevereiro de 1989, que altera o Apêndice II da PR 22:

RELAÇÃO WGS84 PARA SAD69

fevereiro de 1989, que altera o Apêndice II da PR 22:
(WGS84 para SAD69)

Translação em X (DX) = 66,87 m ± 0,43 m
Translação em Y (DY) = -4,37 m ± 0,44 m
Translação em Z (DZ) = 38,52 m ± 0,40 m



Conversão e Integração entre Redes 
Geodésicas de Referência;

Sequência de cálculo para a transformação:



Conversão e Integração entre Redes 
Geodésicas de Referência;

�nova realização do SAD69 (1996), para efeitos de 
análise qualitativa, foi integrada com o ITRF1994 via 
rede SIRGAS, com erro médio inferior a 1m. 

SAD69/96

rede SIRGAS, com erro médio inferior a 1m. 

�Se comparado o SAD 69 reajustado com sua realização 
anterior, tem-se uma variação média de 15m, com 
variações extremas de até 45m. 



Conversão e Integração entre Redes 
Geodésicas de Referência;

Parâmetros de transformação (SAD69 para SIRGAS)
estimados com base em 63 estações GPS

RELAÇÃO SAD 69 - SIRGAS

Translação em X (DX) = -67,35 m
Translação em Y (DY) = 3,88 m
Translação em Z (DZ) = -38,22 m

� Não existem parâmetros de transformação entre WGS-84 
e SIRGAS2000: para fins práticos são coincidentes. 



Conversão e Integração entre Redes 
Geodésicas de Referência;

IMPORTANTE:

�Quando se realiza uma transformação de um sistema 

TRANSFORMAÇÃO DOS SGRs

�Quando se realiza uma transformação de um sistema 
para outro, a precisão do sistema de saída estará 
condicionada ao sistema MENOS preciso. 

�Porém pode-se melhorar um referencial menos preciso 
através da incorporação de técnicas modernas. 
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4.5- Variação Temporal das coordenadas; 
Época de referência.

� Com base na teoria da Tectônica de Placas, sabe-se que a 
Litosfera (camada mais superficial da Terra) é composta pela 
Crosta Terrestre e por placas rígidas flutuando sobre o manto 
(logo abaixo da Crosta Terrestre) fluido e viscoso.

� Estas placas, chamadas de placas litosféricas, não estão fixas � Estas placas, chamadas de placas litosféricas, não estão fixas 
e paradas, pelo contrário, elas se movem continuamente.

� Sendo assim, os continentes sobre estas placas estão em 
constante movimento.

� A 200 milhões de anos atrás eles estavam todos juntos, formando                      
um único continente, denominado Pangea



4.5- Variação Temporal das coordenadas; 
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4.5- Variação Temporal das coordenadas; 
Época de referência.

� Em virtude do movimento das placas litosféricas, as 
coordenadas geodésicas dos pontos sobre a superfície 
terrestre mudam com o tempo.

� Tornam-se dependentes da época as quais foram determinadas. 

� Se os elementos que definem estes movimentos forem � Se os elementos que definem estes movimentos forem 
conhecidos é possível estimar as variações nas coordenadas 
em função do tempo.

� Existem diferentes modelos disponíveis para a estimação dos 
movimentos das placas litosféricas.

� A seguir serão apresentados alguns modelos.



4.5- Variação Temporal das coordenadas; 
Época de referência.

PLACAS LITOSFÉRICAS



4.5- Variação Temporal das coordenadas; 
Época de referência.

�Transformar as coordenadas das estações de referência da 
época de definição (t0) até a época atual (do rastreio) (tk);

Procedimento para o cálculo de novas coordenadas
(OBS: mesmo referencial porém épocas diferentes)

época de definição (t0) até a época atual (do rastreio) (tk);

�Realizar o processamento, cálculo das novas coordenadas;

�Transformar as coordenadas para a época (t0);



4.5- Variação Temporal das coordenadas; 
Época de referência.

Procedimento para o cálculo de novas coordenadas



4.5- Variação Temporal das coordenadas; 
Época de referência.

Fonte: http://www.sirgas.org/



4.5- Variação Temporal das coordenadas; 
Época de referência.

� Descreve a cinemática das placas por meio de observações 
geofísicas (velocidade de expansão do fundo oceânico, azimute das 
falhas localizadas nos oceanos, sismologia em terremotos)

MODELOS GEOFÍSICOS

DESVANTAGENSDESVANTAGENS

1. Os dados são provenientes dos limites das placas que são 
áreas de grande deformação (não são representativos para 
toda a placa);

2. As velocidades são médias de tempos geológicos, será que 
são representativas para hoje?

3. Instabilidades provocadas por terremotos;
4. Distribuição dos dados não é ótima;



4.5- Variação Temporal das coordenadas; 
Época de referência.

MODELOS GEOFÍSICOS: NUVEL-1 E NNR NUVEL-1A

Fonte: http://geodynamics.usc.edu/~becker/igmt/data/nnr_nuvel1.vx.1.-1.gif



4.5- Variação Temporal das coordenadas; 
Época de referência.

Determinados a partir de posicionamento geodésico 
GNSS em pelo menos duas épocas distintas ou de forma 
contínua.

MODELOS GEODÉSICOS

Fonte: www.iers.org



4.5- Variação Temporal das coordenadas; 
Época de referência.

� O modelo de velocidade para a América do Sul e Caribe 
(VEMOS2009) foi calculado a partir da SIRGAS95 coordenadas e 
SIRGAS2000, acelera estações SIRGAS-CON determinada pela 
projetos diferentes geodinâmicos desenvolvidos IGS-RNAAC-SIR e 
região (Drewes e Heidbach 2009).

MODELOS GEODÉSICOS - VEMOS2009

região (Drewes e Heidbach 2009).

� O processamento de dados GNSS precisa requer que as 
coordenadas das estações de referência são dadas ao mesmo 
tempo que os avanços de medição e estão associados com o 
mesmo quadro de referência das órbitas dos satélites.



4.5- Variação Temporal das coordenadas; 
Época de referência.

MODELOS GEODÉSICOS - VEMOS2009

Fonte: www.sirgas.org
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