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Serviço RBMC-IP (retrospectiva) 

 Disponibiliza fluxo de dados e correções GNSS das estações da 

RBMC-IP através do protocolo TCP/IP, possibilitando a 

realização de levantamentos RTK e DGPS; 

 Utiliza o NTRIP  - Networked Transport of RTCM via Internet 

Protocol (Desenvolvido pela Agência Alemã de Geodésia e 

Cartografia); 

 Possibilita a integração de dados a partir de diferentes 

receptores na transmissão em tempo real (formato RTCM 3.0); 

 Acesso aos dados é seguro via cadastro (usuário não está 

diretamente conectado ao receptor); 

 Banda necessária para o envio dos dados é de 0,5 Kbps (DGPS) 

e 3 Kbps (RTK) por estação; 

 Acessível através do endereço: http://186.228.51.52:2101 



Situação atual 

Junho/2013 

89 estações em 
operação  

46 em tempo real 



Posicionamento por Ponto Preciso em 

tempo real 

O Projeto IGS em tempo real desenvolveu uma forma de 

acesso às órbitas e erros dos relógios precisos, através de 

correções inseridas nas mensagens transmitidas em tempo 

real;  

 Rede IGS-RT possui mais de 150 estações; 

Órbitas em tempo real com precisão de alguns centímetros e 

correções de relógio sub-ns; 

 Necessita cadastro de acesso ao servidor NTRIP Caster do 

IBGE; 

 



Requisitos para utilização do serviço PPP-RT 

Usuário deve possuir: 

 

 Receptor GNSS enviando dados no formato RTCM 3.0 para 

um PC com BNC instalado; 

 

 Conexão Internet wireless: através de um celular/modem 

(GSM, GPRS ou 3G); 

 

 PC/Notebook para a instalação do software BNC Client; 

 

 Cadastro de acesso ao servidor NTRIP Caster do IBGE. 



Mapa estações IGS-RT 

+150 estações total (10 RBMC)  



Servidor IGS em tempo 

real (BKG) 

SIRGAS200002 e 

RTCM3EPH 

Servidor 

NTRIP IBGE 

Rede IGS em tempo real 

Usuários com 

BNC Client 

Serviço PPP em tempo real 



Fonte: FIG Working Week, Rome, Italy 6-10 May 2012 

TS09B_rizos_janssen_et_al_5909_ppt.pdf 

Produtos (International GNSS Service) 



Os fluxos de correções e órbitas recebem as seguintes identificações no servidor 

"caster "do IBGE: 

O usuário cadastrado no serviço RBMC-IP possui acesso aos fluxos, sendo que para 

uma solução SIRGAS devem ser selecionados os fluxos SIRGAS00001 (somente para 

receptores GPS) ou SIRGAS0002 (para receptores GNSS) e RTCM3EPH. Esses 

fluxos são recebidos pelo aplicativo cliente BNC através do IP 186.228.51.52 porta 

2101. 

Produtos IGS-RT para uso no Brasil 



Bnc28-Windows.exe (http://igs.bkg.bund.de/ntrip/download)  



Fluxos das órbitas transmitidas e das correções são obtidos no 

servidor no servidor caster do IBGE. 



Resultados fornecidos via tela  

e arquivo com acompanhamento dos fluxos em “bytes”. 



Resultados fornecidos via gráfico 



Resultados – PPP-RT (estático) 



Resultados – Diferença entre as coordenadas 





Resultados – Diferença entre as coordenadas 





Resultados – Diferença entre as coordenadas 





Resultados – PPP-RT (cinemático) 



Conclusões 

 O serviço PPP em tempo real, em áreas onde a recepção de 

sinais celulares é difundida, mostra-se como mais uma 

ferramenta a ser utilizada na execução de levantamentos para as 

mais diversas aplicações; 

 Convergência mais lenta que RTK e de precisão decimétrica a 

qual atende o georreferenciamento de um modo geral; 

 Com a expansão da RBMC e dos serviços de comunicação 

GPRS, GSM e 3G, a RBMC-IP e PPP-RT estarão cada vez mais 

inseridos na nova cultura de “tempo real”, que impõe-se cada vez 

mais sobre a solução pós-processada. 



MUITO OBRIGADO!!! 
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