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Com a adoção oficial do SIRGAS2000 em fevereiro de 2005, a RBMC (Rede Brasileira de Monitoramento 
Contínuo dos Sistemas GNSS) assumiu o papel de infraestrutura geodésica principal deste novo referencial geodésico. 
Devido à sua importância, nos últimos anos, novas cooperações e parcerias tem sido realizadas com o propósito de 
melhorar a cobertura desta rede, bem como atender os usuários (profissionais das áreas de geociências e engenharia) em 
diferentes aplicações, sejam elas para o pós-processamento ou em tempo real. Foi com este objetivo, que em abril de 
2009 foi disponibilizado o serviço RBMC-IP para aplicações em tempo real. O RBMC-IP é um serviço para o 
posicionamento em tempo real a partir das estações da RBMC, para os usuários que fazem uso da técnica RTK (relativo 
cinemático em tempo real). Os dados são disponibilizados via protocolo Internet conhecido por Networked Transport of 
RTCM via Internet Protocol (NTRIP), no formato RTCM. O NTRIP foi projetado para disseminar correção de dados 
diferencial ou outros tipos de dados GNSS para usuários, móveis ou estacionários, pela Internet, permitindo conexões 
simultâneas de computadores, Laptops e PDAs que possuem acesso a Internet móvel, como, por exemplo, GPRS, GSM, 
3G e 4G. Recentemente, o Projeto IGS (International GNSS Service) 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, e o 
serviço RBMC-IP foi ampliado com a disponibilização de 4 mountpoints, através dos quais é possível a aplicação da 
técnica do Posicionamento por Ponto Preciso em tempo real (PPP em tempo real). Estes 4 mountpoints, representam as 
correções às órbitas e relógio dos satélites nos referenciais SIRGAS2000 e ITRF, bem como as órbitas transmitidas.  
Atualmente o serviço RBMC_IP possui 46 estações operando em tempo real, cujos dados e correções são 
disponibilizados para os usuários cadastrados sem custo, necessitando apenas de uma conexão Internet móvel, a qual 
fará a conexão com recpetores ou computadores para o recebimento das correções.  Este trabalho tem por objetivo 
apresentar os resultados obtidos aplicando-se as correções transmitidas pelo serviço RBMC-IP, seja no modo relativo 
estático ou cinemático(RTK), bem como no PPP em tempo real. Na obtenção dos resultados foram utilizados programas 
gratuitos, disponíveis na Internet, sendo o RTKnavi utilizado no modo estático e cinemático relativo e o BNC (BKG 
NTRIP Client) na solução do PPP em tempo real. Conforme esperado a precisão nas soluções em tempo real depende da 
qualidade da conexão Internet a qual deve ser estável e possui ao menos 128 Kbps de velocidade. Portanto, os ensaios 
realizados com o PPP no modo cinemático não obtiveram resultados satisfatórios, pois a conexão Internet não era 
estável.  Os testes realizados no modo cinemático relativo em tempo real (RTK) mostraram que a qualidade da solução 
degrada com o aumento da distância entre as estações de referência e móvel, principalmente quando não é possível a 
resolução de ambiguidades. Nos levantamentos estáticos a precisão dos resultados, na maioria dos ensaios, é da ordem 
de poucos centímetros, mais em intervalos de tempo diferentes, levando um mais tempo para a convergência na solução 
PPP. 
 

 
 

  


