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RESUMO

Este trabalho visou a implementação, no Estado de Minas Gerais, de uma
rede geodésica GPS. Após a construção dos marcos, os dados foram coletados, em
diversas sessões, empregando receptores de dupla freqüência operados por equipes
de profissionais do Departamento de Geodésia do IBGE. A seguir, estes dados foram
processados utilizando o programa científico OMNI e ajustados em rede com o
programa ADJUST. Descreve-se a organização e a escolha dos dados para
processamento testando-se diversas alternativas: a consideração ou não das
covariâncias entre diferentes vetores observados, a influência da transformação dos
vetores do ITRF97 para o WGS84 e a eliminação de outliers nas coordenadas
calculadas, além de avaliar a qualidade das coordenadas de estações já conhecidas e
que serviram de controle. Foram calculadas as coordenadas finais de cada estação da
Rede Geodésica por GPS do Estado de Minas Gerais, salientando que cabe ao IBGE
a escolha do método que considere mais adequado e a publicação oficial dessas
coordenadas. Espera-se ter contribuído para isso.

ABSTRACT

This work aims the implementation, in the State of Minas Gerais, of a GPS
network. After the construction of the benchmarks, professionals of the Department
of Geodesy of IBGE, in different sections to collect data, occupy them. Then, these
data were processed by the scientific program OMNI and adjusted by the program
ADJUST. The organization and the selection of data to process, testing different
strategies, were described: the consideration or not of the co-variances between
different observed vectors, the influence of the transformation of the vectors from
ITRF97 to the WGS84 and the elimination of outliers, in the calculated coordinates;
besides of the evaluation of the quality of the coordinates of know stations that were
used as control. The final coordinates of each station of the Geodesic Network of the
State of Minas Gerais were calculated, emphasizing that is a responsibility of the
IBGE the choice of the method that it consider most adequate and the publication of
the official values of these coordinates. We hope to have been contributed to this.
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no WGS84
TABELA 9.28

-

169

Diferenças entre as coordenadas no sistema WGS84, obtidas da

conversão das coordenadas ajustadas, no ITRF94, e as oficiais
utilizadas anteriormente
TABELA 9.29

–
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Coordenadas, desvios padrão e números Googe das estações da

Rede Minas, no ITRF94, fixando BRAZ e VICO
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LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ARGO - Automatic Re-formatter of the GPS Observables
ARP - Antenna Reference Point
AS - Anti-Spoofing
BIH - Bureau International de L’Heure
C/A - Coarse/Acquisition-code
CEMIG – Companhia Energética de Minas Gerais
COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CREA - Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia
CTP - Convetional Terrestrial Pole
ITRS - International Terrestrial Reference System
DER - Departamento de Estradas e Rodagem
DoD - Department of Defense
DORIS – Doppler Orbitography and Radiolocation Integrated by Satellite
DOS - Disk Operating System
DOY - Day of Year
DSG – Diretoria de Serviço Geográfico do Exército
EESC-USP - Escola de Engenharia de São Carlos - Universidade de São Paulo
EPUSP/PTR - Escola Politécnica da Universidade de São Paulo/Departamento de
Engenharia de Transportes
GDOP – Geometric Dilution of Precision
GPS - Global Positioning System
GRS - Geodetic Reference System
IAU - International Astronomical Union
IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
ICRF - IERS Celestial Reference Frame
IEF - Instituto Estadual de Florestas
IERS - International Earth Rotation Service
IGA - Instituto de Geociências Aplicadas de Minas Gerais
IGS - International GPS Service
INCRA - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária

xvii

Internet - Rede de Comunicação mundial composta de diversas redes pequenas
IRM - International Reference Meridian
ITRS - International Terrestrial Reference System
ITRF - IERS Terrestrial Reference Frame
IUGG - International Union of Geodesy and Geophysics
LLR - Lunar Laser Ranging
MVC – Matriz de Variâncias e Covariâncias
NAVSTAR - Navigation System with Time and Ranging
NC – Nível de confiança
NGS - National Geodetic Survey
NIMA - National Imagery and Mapping Agency
OMNI - Programa desenvolvido no NGS sob a supervisão do Dr. Gerald Mader
PDOP – Position Dilution of Precision
PPM – Parte por milhão
PPB – Parte por bilhão
PPP - Precise Point Positioning
PPS - Precise Positioning Service
RBMC – Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo
RINEX - Receiver Independent Exchange Format
RMS – Root Mean Square
SA - Selective Availability
SAD-69 – South American Datum 1969
SCIGN - Southern California Integrated GPS Network
SIRGAS - Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas
SIVAM – Sistema de Vigilância da Amazônia
SLR - Satellite Laser Ranging
SPS - Standard Positioning Service
TEC - Total Electron Content
TGP – Top Ground Plane
UFV – Universidade Federal de Viçosa
USP – Universidade de São Paulo
VLBI - Very Long Baseline Interferometry

xviii

WGS - Word Geodetic System

