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Referencial SIRGAS 2000 – O ínicio
 Medições: maio de

2000 (10 dias);

 184 estações;

 ITRF2000;

 Época: 2000.4



Referencial SIRGAS 2000 – Estações Brasileiras
 Medições: maio de

2000 (10 dias);

 21 estações;

 ITRF2000;

 Época: 2000.4



Referencial SIRGAS 2000 – Estações Brasileiras
 Apenas 7 estações da

RBMC que fizeram

parte da campanha

SIRGAS2000 ainda

estão ativas;

 ITRF2000;

 Época: 2000.4



SIRGAS 2000 – Evolução da RBMC

01/200209/200211/200311/200501/200602/200604/200601/200704/200708/200711/200702/200803/200812/200804/200901/201002/201004/201003/201104/201105/201102/201209/201205/201307/201309/201311/201304/201407/201411/201403/201506/201509/201511/201504/201605/201603/201706/201701/201810/201803/2019 Iniciou-se em 1996; 

 Principal referência 

para o SIRGAS2000 

no Brasil;

 Atualmente são 150 

estações;

 Soluções 

heterogêneas quanto 

à época de 

observações e quanto 

aos referências 

(IGS05, IGS08, IGb08 

e IGS14);



RBMC: Coordenadas oficiais – SIRGAS2000



Centro de Processamento SIRGAS - IBGE

- Oficialmente desde 2008;

- Responsável pelo processamento de 

parte da rede SIRGAS-CON;

- Atualmente são 234 estações 

(incluindo todas da RBMC  com 

exceção de RJNI e MGLA)

- Soluções de processamentos gerados 

desde 2003;

- Utiliza o Bernese V5.2;



Centro de Processamento SIRGAS - IBGE



RBMC: Número de Trocas de Antenas
 Das atuais 150

estações da RBMC,

67 já tiveram trocas de

antenas desde sua

implantação;

 Desde 1995, BRAZ já

trocou de antena 9

vezes;

 Em algumas dessas

trocas,

descontinuidades

foram geradas;



RBMC: Troca de Antena - MGBH
 Semana GPS 1993

(2018-03-20);

 Aproximadamente 2,7 cm

de deslocamento (H);



RBMC: Troca de Antena - MSCG
 Semana GPS 1998

(2018-04-24);

 Aproximadamente 3,6 cm

de deslocamento (H);



RBMC: Mudança do referencial – Ex. BRAZ
 Semana GPS 1632

(2011-04-17);

 Aproximadamente 1,7 cm

de deslocamento (H);
IGS05 IGS08



RBMC: Variação Sazonal (Altitudes)



RBMC: Variação Sazonal (Altitude) 
 Coordenadas calculadas em épocas diferentes, mesmo referenciadas a

2000.4, terão diferenças que poderão chegar a dezenas de centímetros;



RBMC: Distorções das coordenadas - RBMC 

Análise Preliminar:

- Diferenças 

planimétricas entre uma 

“nova” solução para as 

estações da RBMC e as 

atuais (ambas em uma 

mesma época) foram 

geradas;

- Essas diferenças 

apresentaram valores 

que variam de alguns 

centímetros à dezenas 

de centímetros.



FODITS: Find Outliers and Discontinuities in Time Series, 

program of the Bernese GNSS Software.

FODITS – Análises de Séries Temporais



FODITS – Análises de Séries Temporais
 Ferramenta para analise de séries temporais;

 Os elementos do modelo funcional são descontinuidades, outiliers,

mudança de velocidade e funções periódicas;



FODITS – Análises de Séries Temporais



FODITS – Análises de Séries Temporais



FODITS – Análises de Séries Temporais



Conclusões:

Levando em consideração que:

- desde a época 2000.4 até o momento, houveram quatro 

mudanças de referenciais (IGS05, IGS08, IGb08 e IGS14);

- que em alguns locais existem variações topográficas sazonais 

significativas;

- e que para algumas trocas de equipamentos (antenas) variações 

nas coordenadas ocorreram;

Concluímos que existem distorções nas coordenadas das 

estações da RBMC que podem chegar à dezenas de centímetros 

(para uma mesma época).



Conclusões:

E considerando que o Centro de Processamento SIRGAS – IBGE:

- possui soluções semanais geradas desde 2003 (semana GPS 

1199);

- iniciará um reprocessamento dessas campanhas utilizando 

produtos “repro”;

- e o uso do FODITS para análise das séries temporais;

Novas coordenadas para as estações da RBMC, assim como 

velocidades dessas estações serão determinadas e 

disponibilizadas em um futuro próximo!
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