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RESUMO – O presente trabalho descreve a idealização, o desenvolvimento e a utilização das aplicações 

standalone RBMC/IGS Data Downloader, criadas com o intuito de facilitar a aquisição de dados 

geoespaciais da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo - RBMC, compostos por observações GNSS 

brutas, e de efemérides precisas providas pelo International GNSS Service – IGS. Os softwares, 

desenvolvidos em linguagem Python e disponibilizados para sistema operacional Linux, podem ser 

executados e modificados livremente e demandam apenas conexão com a Internet. Durante todo o 

trabalho, é possível identificar a agilidade e a rapidez trazidas pela utilização da aplicação em tela, 

abreviando o tempo gasto por usuários principalmente em aquisições de grandes quantidades de dados. 

Ao final, são elencados benefícios obtidos pelo usuário quando da utilização do software em detrimento 

da obtenção dos dados pela forma convencional. 

Palavras chave: RBMC, IGS, GNSS, Dados geoespaciais, Aquisição, Aplicação standalone. 

ABSTRACT - The present paper describes the idealization, development and usage of the standalone 

applications RBMC/IGS Data Downloader, created with the purpose of facilitating the acquisition of 

geospatial data from the Brazilian Continuous Monitoring Network - BCMN, composed of raw GNSS 

observations, and precise ephemeris provided by the International GNSS Service - IGS. The softwares, 

developed in Python programming language and made available for Linux operating system, can be run 

and modified freely and only demand Internet connection. Throughout the paper, it is possible to identify 

the agility and speed brought by the use of the mentioned application, shortening the time spent by users 

mainly in acquisitions of large amounts of data. In the end, it is signed the benefits obtained by the user 

when using the software rather than obtaining the data through conventional method. 

Key words: BCMN, IGS, GNSS, Geospatial Data, Acquisition, Standalone application. 

1 INTRODUÇÃO 

O advento do emprego das técnicas espaciais na 

Geodésia, provocou uma verdadeira revolução nas 

atividades de navegação e posicionamento, e tem 

proporcionado ao longo do tempo uma melhoria de 

precisão significativa em suas observações desde sua 

popularização na década de 1970, período no qual ocorreu 

o surgimento dos sistemas americano NAVSTAR-GPS

(Global Positioning System) e soviético GLONASS

(Global Orbiting Navigation Satellite System). Segundo

MONICO (2008), desde 1991, devido a suas

potencialidades e a sua ampla utilização, a combinação

destas e de outras técnicas espaciais é conhecida como

GNSS (Global Navigation Satellite System – Sistema

Global de Navegação por Satélite), nome este concebido

durante a 10ª Conferência de Navegação Aérea, quando 

do reconhecimento da alta relevância das observações 

satelitais pela Associação Internacional de Aviação Civil. 

Ainda segundo a referência supracitada, as 

possibilidades de aplicações para o GNSS são inúmeras e 

vêm crescendo continuamente. Destacam-se, neste 

sentido: atividades ligadas à geodinâmica e a sistemas de 

observação da superfície terrestre; estudos relacionados à 

atmosfera, abrangendo tanto ionosfera quanto troposfera; 

e o estabelecimento de redes geodésicas locais, regionais, 

continentais e globais, tanto ativas quanto passivas. 

Neste âmbito, o Brasil dispõe de uma rede de 

estações GNSS de operação permanente – a Rede 

Brasileira de Monitoramento Contínuo (RBMC). 

Consonante IBGE (2017b), instituto responsável pela 

materialização e manutenção da referida rede, ela é 
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composta por 128 estações, com distribuição apresentada 

na Figura 1, dentre as quais mais de 10 fazem parte da 

rede de referência do IGS (International GNSS Service) e 

mais de 90 fazem parte da rede continental do Sistema de 

Referência Geocêntrico para as Américas (SIRGAS-

CON). 

 

Figura 1 – Estações da Rede Brasileira de Monitoramento 

Contínuo (RBMC), em um total de 128. 

 

Ainda segundo IBGE (2017b), as estações da 

RBMC são compostas por receptores que coletam e 

armazenam continuamente as observações do código e da 

fase das ondas portadoras transmitidos pelos satélites das 

constelações GPS ou GLONASS. As observações são 

organizadas, ainda na memória do receptor, em arquivos 

diários, correspondendo a sessões iniciando às 00h 01min 

e encerrando às 24h 00min (tempo universal), com 

intervalo de rastreio de 15 seg. Depois do encerramento 

de cada sessão, os arquivos com as respectivas 

observações são transferidos do receptor para o Centro de 

Controle da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo 

dos Sistemas GNSS - RBMC, na Coordenação de 

Geodésia (Rio de Janeiro-RJ). A partir deste ponto, são 

criados novos arquivos em formato padrão RINEX2, nos 

quais é realizado um controle de qualidade das 

observações. Em seguida os arquivos de dados RINEX2 e 

as órbitas transmitidas são compactados e 

disponibilizados na área de download do portal BDG 

(Banco de Dados Geodésicos) do IBGE (IBGE, 2017a). 

Ao usuário que deseje realizar o referido 

download, é solicitada a realização de um simples 

cadastro e, após realização de login no portal, este pode 

selecionar as estações cujos dados deseja baixar e ainda 

selecionar manualmente os dias de observações que 

deseja acessar e, após realizar a consulta de 

disponibilidade, realizar de fato o download clicando em 

cada um dos links por vez, sendo direcionado aos 

diferentes arquivos de observações. Um exemplo desta 

tela final com a disponibilização dos links das estações 

selecionadas pelo usuário é apresentado na Figura 2. 

 

Figura 2 – Exemplo de tela de download de dados das 

estações da RBMC. (Adaptado de IBGE, 2017a). 

 

As observações oriundas das estações da RBMC 

são de grande utilidade principalmente para a realização 

de processamento GNSS no posicionamento utilizando o 

método relativo estático, situação onde dois ou mais 

receptores rastreiam, simultaneamente, os satélites 

disponíveis, por um período de tempo que varia de 20 

minutos a algumas horas (MONICO, 2008). Em algumas 

situações específicas, principalmente acadêmicas e 

científicas, é necessário ainda obter grande quantidade de 

dados – de meses a anos de observações para uma ou 

mais estações da RBMC. Todo o procedimento padrão 

para obtenção dos dados, no entanto, imprime morosidade 

e susceptibilidade a erros na obtenção desta grande 

quantidade de dados, demandando a elaboração de 

soluções para suplantar esta dificuldade. 

De maneira similar, a obtenção de efemérides 

precisas para realização de processamento GNSS 

representa parte integrante do procedimento padrão para 

tratamento de observações com finalidades de alta 

precisão. Consonante SEEBER (2003), as efemérides 

precisas possuem acurácia superior às efemérides 

transmitidas pois são provenientes de estimativas 

realizadas por grandes centros de processamento, como o 

IGS, sobre as órbitas satelitais. Desta forma, tal como 

relatado por MONICO (2008), as efemérides precisas têm 

grande potencial de utilização para processamento de 

linhas de base longas e, novamente, em aplicações em que 

se requeiram altas precisões. 

Para que o usuário obtenha as informações de 

efemérides precisas, ele deve acessar o site do IGS (IGS, 

2017), selecionar a semana GPS de seu interesse e realizar 

o download selecionando cada um dos links por vez, 

sendo direcionado aos diferentes arquivos de efemérides. 

De modo análogo à obtenção de dados da RBMC, este 

procedimento requer alto grau de interação entre o usuário 
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e o portal, proporcionando morosidade e susceptibilidade 

a erros na obtenção de grande quantidade de arquivos de 

efemérides precisas, demandando que esforços sejam 

envidados para viabilizar soluções mais práticas. Um 

exemplo da tela com a disponibilização dos links das 

efemérides disponíveis é apresentado na Figura 3. 

 

Figura 3 – Exemplo de tela de download de efemérides 

precisas do IGS. (Adaptado de IGS, 2017). 

 

Envolvido neste contexto, este trabalho tem como 

objetivo apresentar soluções para obtenção de dados 

geoespaciais – mais precisamente observações GNSS das 

estações da RBMC e efemérides precisas do IGS – 

visando apoiar usuários que demandem obtê-los em 

grande quantidade, como por exemplo, obter dados de 5 

estações da RBMC para um período de 3 anos, 

juntamente com as efemérides precisas. Para tanto, foram 

elaboradas duas aplicações standalone em linguagem 

Python que demandam apenas conexão com internet – 

mesma característica que seria necessária para obtenção 

pelo método tradicional. Ressalta-se que standalone é 

uma aplicação executável que necessita de bibliotecas, as 

quais poderiam ser anexadas fisicamente a partir de 

ligação lógica. De forma mais ampla, são as aplicações 

que podem funcionar de modo independente sem a 

necessidade de um servidor de aplicação propriamente 

dito. 

 

2 METODOLOGIA 

 

2.1 Idealização das soluções 

 

A idealização das ferramentas supramencionadas 

ocorreu por uma constante demanda de alunos do 

Programa de Pós-Graduação em Ciências Geodésicas 

(PPGCG) da Universidade Federal do Paraná (UFPR), 

mais especificamente da área de conhecimento de 

Geodésia e Levantamentos. Como atividade rotineira, 

mestrandos e doutorandos desempenham a árdua tarefa de 

obter e processar grande quantidade de dados GNSS da 

RBMC e efemérides precisas. Apesar do processamento 

possibilitar, sabidamente, uma automatização – quando 

são utilizados softwares científicos para processamento 

GNSS, tais como o software Bernese – a obtenção dos 

dados ainda figura como altamente desgastante e 

laboriosa, podendo consumir semanas de trabalho para 

realização das atividades repetitivas mencionadas na 

Introdução. 

Envolvidos nesta problemática, a qual, após breve 

análise e interação com membros de outras instituições, 

passou a figurar como um problema comum a todos os 

usuários de dados GNSS que precisam obtê-los em grande 

escala, decidiu-se envidar esforços para solucioná-la e 

disponibilizar esta solução livremente a toda a 

comunidade. Todavia, como os problemas figuram com o 

acesso a diferentes bancos de dados e ocorrem, em 

algumas situações, de forma individual e separada, optou-

se por desenvolver duas soluções distintas: uma aplicação 

para obtenção dos dados GNSS da RBMC – nomeada 

RBMC Data Downloader – e uma aplicação para 

obtenção de efemérides precisas do IGS – nomeada IGS 

Data Downloader. Ambas as soluções foram idealizadas 

para desenvolvimento em linguagem Python, uma das 

linguagens mais populares na comunidade de 

desenvolvedores de soluções para aquisição e tratamento 

de dados geoespaciais, e com funcionamento por meio de 

acesso aos bancos de dados das duas instituições 

provedoras via protocolo FTP (File Transfer Protocol). 

 

2.2 Projeto de desenvolvimento do RBMC Data 

Downloader 

 

O diagrama de casos de uso para o RBMC Data 

Downloader é apresentado na Figura 4. 

 

Figura 4 – Diagrama de casos de uso do RBMC Data 

Downloader. 

 

No que diz respeito aos dados de entrada 

necessários para seu funcionamento, foram elencados: 

nomes de estações da RBMC das quais se deseja obter os 

dados, data (dia, mês e ano) de início e de término do 

período desejado e local onde o usuário deseja armazenar 

os arquivos obtidos. Suas funcionalidades, como descrito 
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anteriormente, são apenas voltadas à obtenção das 

observações GNSS das estações da RBMC. Para os 

arquivos de saída, além das observações GNSS 

compactadas, julgou-se cabível elaborar um arquivo de 

registros (log) com anotações de eventuais erros na 

obtenção pontual de arquivos. Já no tocante a sua 

interface, seguindo um propósito de minimização de custo 

computacional, de requisitos para funcionamento e de 

priorização de utilização em ambiente livre, optou-se por 

mantê-lo em linha de comando em sistema operacional 

Linux. 

 

2.3 Projeto de desenvolvimento do IGS Data 

Downloader 

 

O diagrama de casos de uso para o IGS Data 

Downloader é apresentado na Figura 5. 

 

 

Figura 5 – Diagrama de casos de uso do IGS Data 

Downloader. 

 

Os dados de entrada mandatórios para seu 

funcionamento são mais simples que os dados da solução 

anterior: o IGS Data Downloader demanda apenas o 

fornecimento das semanas GPS inicial e final do período 

total que se deseja obter e local onde o usuário deseja 

armazenar os arquivos obtidos. Sua funcionalidade única 

é de obtenção das efemérides precisas do site do IGS. 

Como arquivo de saída, novamente optou-se por fornecer 

um arquivo de log com eventuais erros ocorridos. Para 

sua interface, também se optou pela linha de comando em 

sistema Linux, pelos mesmos motivos já mencionados. 

 

2.4 Observações sobre a implementação das soluções 

 

Para fins de brevidade, os códigos são omitidos do 

presente artigo, estando estes disponíveis para livre acesso 

à comunidade em NICACIO (2017), um repositório 

virtual do GitHub. Neste item constam apenas algumas 

observações e indicações relevantes ao leitor. 

Conforme mencionado no item 2.1, o 

funcionamento das aplicações baseia-se em acesso às 

bases de dados via FTP para obtenção dos arquivos 

desejados. Desta forma, seu funcionamento somente é 

possível havendo conexão com a internet durante todo o 

período de download. 

Para facilitar a organização dos arquivos obtidos, 

as aplicações distribuem os arquivos baixados em um 

sistema de pastas. Para o RBMC Data Downloader, os 

dados obtidos são separados por ano, tendo em vista que 

em seu nome já é possível identificar a estação RBMC e o 

dia corrido do ano ao qual ele pertence (por exemplo, o 

arquivo “ufpr0121.zip” contém em seu nome sua 

respectiva estação RBMC [UFPR], o dia corrido do ano 

ao qual faz referência [012] e sua ordem de gravação [1]; 

resta apenas acondicioná-lo no ano correto). Para o IGS 

Data Downloader, os dados obtidos são separados por 

semana GPS, para fins de comodidade e de preparo para 

uso de soluções de processamento GNSS programáveis 

(por exemplo, o arquivo “igs19136.sp3.z” contém as 

efemérides precisas finais do dia 6 da semana GPS 1913). 

Entretanto, esta opção por organização demanda 

uma ação do usuário previamente à execução das 

aplicações: a criação de pastas individuais no local onde 

deseja armazenar os dados, sendo uma pasta por ano caso 

deseje utilizar o RBMC Data Downloader, ou uma pasta 

por semana GPS, caso deseje utilizar o IGS Data 

Downloader. Isto porquê caso esta funcionalidade tivesse 

sido incluída nas soluções, seria necessário fornecer 

privilégio de criação de diretórios à aplicação em uso, 

podendo dificultar ou inviabilizar sua execução em 

ambientes mais restritos. Apesar de parecer algo 

trabalhoso, estas tarefas são rapidamente realizadas pela 

execução de curtos scripts em linguagem Python ou em 

linguagem sh/csh/bash, considerando o ambiente de linha 

de comando do Linux. Por fim, frisa-se que esta 

obrigatoriedade é alertada ao usuário quando do início da 

execução de cada uma das aplicações, sendo os 

programas impossibilitados de execução caso não seja 

cumprida. 

Adicionalmente, ressalta-se que são realizados 

todos os testes de consistência nas possíveis entradas do 

usuário – por exemplo, verificação de coerência na 

semana GPS solicitada, verificação de existência da data 

inicial de obtenção de dados GNSS, entre outras. Como 

todas estas verificações foram implementadas com o 

auxílio de funções individuais, como funções para 

conversão de data para semana GPS e verificação de ano 

bissexto, estas podem ser replicadas livremente por 

desenvolvedores sempre que julgado cabível. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

3.1 Execução das aplicações standalone 

 

 A aplicação RBMC Data Downloader, está 

disponível em NICACIO (2017) sob o nome de 

“rbmc_generalizado.py”, com seu código aberto, ou no 

arquivo compactado “rbmc_generalizado.tar.gz”, com um 

arquivo executável em seu interior. Sua interface inicial e 

sua interface após inserção de dados de entradas são 

exibidas respectivamente nas partes “a” e “b” da Figura 6. 
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De maneira similar, a aplicação IGS Data 

Downloader, está disponível em NICACIO (2017) sob o 

nome de “igs_generalizado.py”, com seu código aberto, 

ou no arquivo compactado “igs_generalizado.tar.gz”, com 

um arquivo executável em seu interior. Sua interface 

inicial e sua interface após inserção de dados de entradas 

são exibidas respectivamente nas partes “a” e “b” da 

Figura 7. 

 

Figura 6 – Exibição da aplicação RBMC Data 

Downloader, (a) na interface inicial; (b) após a inserção 

dos dados de entrada. 

 

 

Figura 7 – Exibição da aplicação IGS Data Downloader, 

(a) na interface inicial; (b) após a inserção dos dados de 

entrada. 

 

Por fim, a figura 8 exibe um trecho do arquivo de 

log de uma das aplicações, exemplificando os tipos de 

mensagens exibidas quando há falha na obtenção dos 

dados. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Trecho de arquivo de log após execução da 

aplicação RBMC Data Downloader. 

 

3.3 Comparação informal 

 

 Para fins de quantificação das melhorias impostas 

pelas aplicações desenvolvidas sobre os métodos 

tradicionais de obtenção dos dados alvo deste trabalho, 

utilizou-se uma sequência de parâmetros comparativos 

informais entre ambos, conforme disposto no Quadro 1. 

  

Método 

convencional 

RBMC/IGS Data 

Downloader 
 

Demandam conexão com a Internet. 

Processo manual, 

exigindo atenção do 

usuário a cada passo. 

Processo automático, 

permitindo ao usuário a 

execução de outras 

atividades enquanto os 

dados são adquiridos. 

 

Possibilidade de falha 

humana durante a 

aquisição. 

Não há possibilidade de 

falha humana durante a 

aquisição, desde que os 

dados de entrada estejam 

corretos. 

 

Não demanda 

configuração prévia de 

diretórios para 

armazenamento dos 

dados. 

Demanda configuração 

prévia dos diretórios onde 

os dados serão 

armazenados. 

 

Maior tempo para 

aquisição 

(aproximadamente 1 

minuto por dia de estação 

RBMC ou por semana 

GPS) 

Menor tempo para aquisição 

(poucos segundos por 

estação e semana GPS, 

dependendo da velocidade 

da conexão), devido ao uso 

direto da conexão FTP. 

 

Processo mecânico e 

repetitivo, sem 

aproveitamento entre as 

etapas consecutivas. 

Código livre com 

possibilidade de 

aproveitamento de funções 

intermediárias. 

 

Quadro 1 – Comparativo de obtenção de dados 

geoespaciais pelo método convencional e com as 

aplicações RBMC/IGS Data Downloader. 

 

 Destaca-se que a comparação ora realizada é mais 

ilustrativa do que científica, servindo apenas para 

demonstrar superficialmente os ganhos com a utilização 

da aplicação. Não foram considerados aspectos como 

estabilidade e velocidade da conexão com a Internet, o 

(a) 

(b) 

(a) 

(b) 
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nível de experiência do usuário com a plataforma e a 

quantidade necessária de repetições do experimento para 

validação estatística dos resultados obtidos. Neste 

aspecto, todos os fatores mencionados no Quadro 1 e 

todos os demais tópicos levantados ao longo do presente 

artigo pesam em favor das aplicações standalone 

desenvolvidas, estando a percepção de tais benefícios 

ligados ao uso diário e corrente das aplicações em 

detrimento do método tradicional para obtenção de dados 

geoespaciais. 

  

4 CONCLUSÕES 

 

 O presente trabalho teve como finalidade divulgar 

à comunidade o desenvolvimento de duas aplicações para 

obtenção de dados GNSS e de efemérides precisas, com 

acesso direto ao BDG do IBGE e ao portal do IGS, 

respectivamente o RBMC Data Downloader e o IGS Data 

Downloader. Com interface e funcionamento intuitivos, 

estas soluções apresentam-se como alternativa de grande 

valia principalmente aos usuários que tenham necessidade 

de realizar o download de grande quantidade de dados, 

evitando o envolvimento excessivo com tarefas 

repetitivas, dirimindo possíveis falhas humanas e 

dispondo de tempo sobressalente para execução de outras 

tarefas. 

 Ambas as soluções foram desenvolvidas em 

linguagem Python com foco principal nos usuários de 

sistemas operacionais livres, tais como o Linux. Elas 

encontram-se disponíveis para livre download, utilização 

e implementação de melhorias pela comunidade em 

repositório virtual devidamente referenciado. 

 Apesar de ter sido realizada apenas uma 

comparação informal, tendo em vista que uma 

comparação com rigor científico demandaria o controle 

de diversas variáveis alheias ao emprego final das 

soluções – como velocidade da conexão com a Internet, 

experiência do usuário e tempo médio de aquisição 

unitária de dados – são notórios os ganhos e benefícios 

trazidos pelas soluções desenvolvidas, principalmente ao 

usuário que já tenha vivenciado as situações descritas e 

conheça os entraves de obtenção de dados GNSS em 

grande escala. Desta forma, espera-se, com o presente 

trabalho, contribuir positivamente para todos os usuários 

da comunidade geodésica, facilitando o trato com 

atividades e possibilitando-os dedicar maior tempo à 

análise e à produção, de fato, de conhecimento sobre a 

área. 
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