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1 CONTEXTO HISTÓRICO 

 

Desde os primeiros registros, o homem pré-histórico é descrito como 

portador de memória e inteligência, onde era utilizada para memorizar árvores, 

objetos ou caminhos. Mas com a inteligência para marcar essas árvores ou 

caminhos, o processo de busca por abrigo ou de alimentos – necessários para 

sua sobrevivência, foi facilitado e desenvolvido lentamente com o tempo. 

Surgiram instrumentos que auxiliaram na localização do ser humano, 

como a bússola, o astrolábio, o quadrante e o octante, por exemplo.  

 

Figura 1: Bússola 

 

Figura 2: Astrolábio. 
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Figura 3: Quadrante 

Fonte: Sapo.pt (s.d.) 

 

Mas o grande impulso se deu durante a II Guerra Mundial, com os 

avanços em vários ramos da ciência, dentre eles, a eletrônica, que passou a 

servir de base para a instrumentação de sistemas de posicionamento para 

navegação marítima, como o LORAN, o DECCA e OMEGA. 

Mais tarde, durante a Guerra Fria, foram realizados enormes 

investimentos financeiros e científicos por parte da antiga União Soviética e 

Estados Unidos com o intuito de facilitar a troca de informações ao redor do 

mundo. 

Em outubro de 1957, o Sputnik I foi o primeiro satélite artificial a ser 

lançado ao espaço. Em novembro do mesmo ano, o Sputnik II foi lançado, 

levando a bordo a cadela Laika, que não sobreviveu à reentrada do satélite na 

atmosfera terrestre.  
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Figura 4: Cadela Laika a bordo do Sputnik II 

Fonte: Enciclopédia Britannica (s.d.). 

 

A Corrida Espacial tinha como objetivo o lançamento de satélites para a 

obtenção de informações e avanços na comunicação, pois a tensão decorrente do 

conflito diplomático entre as duas grandes potências motivava ambas as 

potências a prever ações militares inimigas e monitorar o território. Os EUA 

lançam em 1960 o primeiro satélite espião do mundo, chamado Corona.  

 

Figura 5: Satélite espião Corona. 

Fonte: ASPJ (2005). 
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Em um possível ataque ao inimigo, o lançamento de mísseis balísticos 

intercontinentais (ICBMs) se daria sobre o Ártico, por ser o caminho mais curto 

entre os dois territórios. No entanto, as anomalias magnéticas sobre o Pólo Norte 

Magnético desorientavam os receptores de sinais e bussolas, mudando a rota de 

aeronaves e mísseis. 

Buscando sanar estes problemas, o governo americano além de investir 

em sistemas de posicionamento para navegação marítima, passou a investir em 

um sistema de posicionamento global por satélites. 

Por meio do efeito Doppler, dois físicos americanos (Willian Guier e 

George Weiffenbach), da Universidade de John Hopkins, conseguiram realizar 

estudos para monitorar as ondas de rádio a localização e a órbita do satélite 

Sputinik I. 

Em 1960, o Applied Physics Laboratory (APL) é concedido para que os 

dois físicos realizassem estudos para localizar um objeto a partir do efeito Doppler 

na radiação emitida por um satélite. Com o êxito obtido neste estudo, o APL 

desenvolveu o Transit para a rádio navegação em alto mar. Logo, a Marinha 

Americana adotou este sistema em fase experimental, lançando três satélites em 

1964. 

Após a fase experimental, o sistema Transit passou a se chamar NNSS 

(Navy Navigation Satellite System). A Agência Espacial Americana (NASA) 

juntamente com o Departamento de Defesa, Comércio, Transportes e 

Administração de Transportes criaram o DNSS (Defense Navigation System), 

estabelecendo normas para a liberação do sinal dos satélites para uso civil em 

1967, que antes, era restrito apenas às forças armadas, mas agora, era possível 

utilizar os satélites para comunicação, transferência de dados e controle de 

tráfego. 

Os poucos satélites do NNSS estavam apresentando falhas e imprecisões 

nos sinais a partir do efeito Doppler. Enquanto isso, a Marinha Americana criou 

separadamente o sistema TIMATION e a Força Aérea cria o SYSTEM 621-B. Em 

1973, o Departamento de Defesa une os dois projetos e cria o NAVSTAR-GPS 

(Navigation System with Time and Ranging – Global Positioning System). 

Em 1983, quando um avião civil da Korean Air Lines foi derrubado ao 

entrar no espaço aéreo soviético, matando 269 passageiros, notou-se a 

necessidade de um sistema de posicionamento global em tempo real para o uso 
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civil. Assim, o presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan liberou o sinal de 

GPS com as seguintes condições: 

 SPS (Standard Positioning Service – Sistema de Posicionamento 

Padrão): é o sinal de GPS disponível para uso civil que sofreu processo 

de criptografia dos sinais, proporcionando uma capacidade de acurácia 

de 95% dentro de 100 metros na vertical e 140 metros na horizontal. 

 PPS (Precise Positioning Service – Serviço de Posicionamento 

Preciso): o sinal de GPS seria restrito aos usuários autorizados e ao 

uso militar, com precisão de 10 a 15 metros. 

 

Figura 6: Erros de precisão antes e depois da disponibilidade seletiva. 

Fonte: Rodrigues e Schimaleski (2012). 

 

Em maio de 2000, o presidente Bill Clinton ordenou que a disponibilidade 

seletiva fosse encerrada. Assim, no dia 01 de maio deste mesmo ano o sinal de 

GPS ficaria aberto a qualquer usuário, pois beneficiaria os civis, militares e 

também para fins comerciais. Constantemente, os sinais de GPS são atualizados 

e corrigidos, visando melhorias e benefícios aos usuários. 
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2 SISTEMA NAVSTAR - GPS 

 

2.1 Definição Sistema GPS 

 

O Sistema GPS – Global Positioning System é um sistema de radio 

navegação que recebe informações por meio de satélites, ou seja, permite o 

posicionamento ou navegação de forma global. Ele foi projetado para fornecer o 

posicionamento instantâneo, bem como a velocidade de um ponto sobre a 

superfície da Terra ou próximo a ela. 

Hoje, existem 32 satélites GPS, distribuídos em 6 planos orbitais na órbita 

terrestre, que compreende entre 2.000 e 22.000 km de altitude. 

 

Figura 7: Principais programas espaciais em órbita, juntamente com a escala de distância, 
velocidade orbital e o período orbital. Fonte: Rodrigues e Schimaleski (2012). 
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O período orbital corresponde a 11 horas e 58 minutos, com os satélites 

inclinados 55º em relação ao Equador, garantindo assim que os sinais de 4 a 6 

satélites possam ser rastreados por receptores GPS em qualquer hora ou 

qualquer local do globo, repetindo a mesma faixa orbital todos os dias. 

Os satélites devem atingir a velocidade de 40.320 km/h para escapar do 

arraste e da força gravitacional terrestre. Então, eles passam a atingir a 

velocidade orbital constante de aproximadamente 28.000 km/h dependendo da 

distância em relação à Terra. A atração gravitacional da Terra é 2% menor nesta 

faixa de altitude, e a atração que a Lua e o Sol exercem sobre os satélites GPS 

alteram suas órbitas. Como os satélites GPS devem ser o mais preciso possível, 

existem Manobras de Manutenção de Posicionamento, que são pequenos jatos 

iônicos para corrigir as mínimas alterações. 

 

2.2 Lixo Espacial 

 

Existem mais de 5 mil satélites orbitando o planeta, mas há também 

muitos problemas que podem danificar os satélites como os Círculos de Radiação 

Van Allen, explosões solares, meteoros e cinturões de radiação que podem 

danificar ou inutilizar os componentes eletrônicos, formando o chamado lixo 

espacial. 

 

Figura 8: Lixo espacial na órbita terrestre. 

Fonte: Superinteressante (2008). 

 

Esse lixo espacial corresponde aos destroços de antigos satélites que 

ainda encontram-se na órbita terrestre, podendo ser desintegrados pelo calor e 

atrito das partículas de ar da atmosfera. 
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Estima-se que existam mais de 18 mil objetos que representem perigo 

potencial aos satélites ativos. Há a “Rede Espacial”, onde o Centro de Operações 

Espaciais Conjunto (ISPOC), que atua juntamente com o Governo Americano 

para monitorar o lixo espacial. Existe ainda a Força Aérea Real que rastreia o lixo 

espacial, onde objetos maiores que 5 cm são identificáveis. 

Contudo, a China é responsável por aumentar o número de satélites em 

desuso, aplicando manobras intencionais entre satélites, as colisões aplicadas 

são forma de o país justificar a falta de espaço para outros satélites, e assim, 

seria possível liberar espaço. 

 

 

2.3 Administração do NAVSTAR – GPS 

 

A infraestrutura do Sistema GPS é administrada em 3 segmentos, que 

são eles: 

 Segmento Espacial; 

 Segmento de Controle; 

 Segmento do Usuário. 

 

Os dados captados são enviados a uma estação de monitoramento na 

superfície terrestre, onde é calculada a distância entre o ponto (receptor GPS) e 

outros 4 satélites, no mínimo, através do processo de triangulação determina-se a 

localização do usuário, informando a latitude, longitude e altitude dentro de um 

sistema de referência. Atualmente o sistema padrão é o WGS84 que dá origem 

ao SIRGAS 2000. 

 

Segmento Espacial - É constituído por 32 satélites, divididos em 6 planos 

orbitais. Além destes, há outros 4 satélites desativados, que podem ser reativados 

se necessário. Suas órbitas duram 11 horas e 58 minutos, para realizar a 

“varredura” de um mesmo ponto pelo menos 2 vezes por dia. 
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Figura 9: Constelação GPS. 

Fonte: UOL (s.d.). 

 

Segmento de Controle - Consiste em uma rede global de instalações terrestres 

que rastreiam os GPSs, monitorando suas transmissões, realizando análises e 

enviando comandos ou dados para a constelação. Atualmente, essas instalações 

são compostas por: 

- Master Control Station – Estação de Controle Mestre  

- Alternate Master Control Station – Estação Alternativa de Controle Mestre  

- Ground Antena – 12 Comandos e Antenas de Controle  

- NGA Monitor Station – 16 Locais de Monitoramento  

 

A Master Control Sistem (MCS) no Cololado, EUA, é responsável por 

executar as funções primárias dos Satélites (na Estação de Controle Mestre), 

recebendo e enviando informações para calcular e corrigir o posicionamento dos 

satélites americanos. Em caso de algum defeito nos satélites, a MCS, comandada 

pelo 2º Esquadrão de Operações Espaciais (2SOPS) vai reposicionar e reparar 

eventuais danos, mantendo assim, a constelação ideal para a utilização. 

As Antenas de Controle são responsáveis em transmitir e captar os dados 

de qualquer satélite.  

Os Locais de Monitoramento rastreiam a posição dos satélites, 

recolhendo dados atmosféricos, medições e sinais de navegação para, assim, 

encaminhar essas informações aos satélites que, por sua vez, as repassam aos 

receptores GPS. 
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Segmento do Usuário - Corresponde ao uso do aparelho móvel capaz de 

determinar a posição com latitude, longitude e altitude de um ponto na superfície 

terrestre. 

  

Figura 10: Modelos de receptores GPS. 

Fonte: Rodrigues e Schimaleski, 2012. 

 

O receptor calcula a posição em relação a um sistema de referência com 

precisão ao receber os sinais dos satélites, que emitem ondas eletromagnéticas, 

e calcula o tempo de transmissão da mensagem. Cada uma das distâncias e 

localizações define uma esfera, onde o receptor GPS é a base delas. 
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Figura 11: Recepção do sinal GPS. Fonte: Rodrigues e Schimaleski (2012). 

 

Desta forma, com as equações de navegação de no mínimo 4 satélites, a 

localização em coordenadas é exibida no receptor. Quando o usuário está em 

movimento, é possível também determinar a direção e velocidade no receptor. 

 

2.4 Gerações de GPS 

 

Os satélites apresentados aqui não representam a quantidade total 

orbitando a Terra. As novas gerações de GPS substituem as anteriores, cujos 

satélites são desativados ou destruídos (se transformam em lixo espacial ou 

ocorre a reentrada na atmosfera).  

 Satélites Bloco I: 12 lançamentos de protótipos (entre 1978 e 1985);  

 Satélites Bloco II: 09 satélites lançados entre 1989 e 1990;  
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 Satélites Bloco IIA: se referem à 2ª geração de satélites, a letra “A” 

significa advanced – avançado. Com 19 satélites lançados entre 

1990 e 1997.  

 Bloco IIR: foram feitos para substituir a série IIA, essa é a 3ª 

geração de satélites (13 foram lançados entre 1997 e 2004).  

 Bloco IIR(M): é uma versão atualizada com mais 07 satélites entre 

2005 e 2007. O “M” representa “modernizado”, com novos sinais 

civis e militares.  

Sinal L2C – combinados com receptores de dupla freqüência, permitindo a 

correção ionosférica, aumentando a precisão e capacidade de recepção. Essa 

nova geração de sinais GPS permite que o usuário possa adquirir esses sinais 

dentro de casa ou embaixo de árvores.  

Sinal Civil L5 – combinado com o sinal L2C (dupla freqüência), melhora a 

precisão e robustez (redundância de sinal).  

 Bloco IIF: entre 2010 e 2012 foram lançados 12 satélites, com a 

adição de um 3º sinal civil o “código M”, que vai inibir quaisquer 

interferências. Foram equipados com relógios atômicos de césio e 

rubídio para manter o padrão de tempo.  

 Bloco III: esta será a 3ª geração GPS, com previsão de lançamento 

em 2014, poderão ser comprados até 32 satélites novos que 

substituirão todos os outros. Serão equipados com sinais mais 

potentes e de maior precisão e ainda poderão apoiar os serviços de 

datação. Equipados com Maser de Hidrogênio, os novos GPS terão 

a maior precisão e padrão de tempo possível.  

 

Esses novos sistemas vão garantir a chamada “Interoperabilidade 

Internacional”, ou seja, todos os sinais de posicionamento global (Europeu, 

Japonês, Indiano e Chinês) serão unificados.  

As estimativas do governo para os benefícios de produtividade com maior 

precisão e confiabilidade do GPS, são de 5,3 Bilhões de dólares até 2030. 
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3 OUTROS PROGRAMAS DE POSICIONAMENTO GLOBAL 

 

3.1. GALILEO 

 

Galileo é o sistema de navegação por satélite construído em parceria entre 

a União Europeia e a Agência Espacial Europeia (ESA). É um projeto civil, ao 

contrário dos demais sistemas - GPS, GLONASS e BeiDou -,  que são de origem 

militar. O sistema será compatível com o GPS e o GLONASS, permitindo uma 

maior cobertura de satélites. 

 

Figura 12: Logo do Sistema Galileo. 

 

O sistema completo incluirá 30 satélites, dos quais 3 ficarão em reserva, 

terá 3 planos orbitais com 56° de inclinação em relação ao plano do equador e 

ficará a 23.222 km de altura acima da superfície da Terra. Quando estiver 

funcionando o sistema terá dois centros de controle, um próximo de Munique na 

Alemanha e outro em Fucino na Itália.  

Fornecerá quatro serviços:  

 Serviço Aberto, qualquer usuário pode utilizar o serviço sem custo; 

 Segurança de Vida, para missões de resgate no qual a margem de erro 

pode ser de centímetros;  

 Serviço Comercial, empresas que precisam de precisão em algum tipo de 

atividade comercial podem optar por pagar uma taxa mensal e receber o 

suporte de aparatos adicionais em terra;  
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 Serviço Público Regulado, mais voltado para órgãos públicos como polícia, 

bombeiros, alfândega entre outros. 

Problemas no financiamento do desenvolvimento do projeto geraram atraso 

na entrega do sistema Galileo, sendo que o serviço só deve entrar em operação 

em 2019, com capacidade máxima.  

 

3.2 BeiDou  

 

 

Figura 13: Logo do Sistema BeiDou. 

 

O BeiDou, ou COMPASS, é o sistema chinês de posicionamento global por 

satélite. O primeiro satélite foi lançado em abril de 2007 e o segundo em abril de 

2009; entretanto, para o sistema estar completamente operacional serão 

necessários 35 satélites. Começou a ser operacional na China em dezembro de 

2011, com 10 satélites, e em 2012 começou a oferecer serviços para região da 

Ásia-Pacífico, tem previsão de começar a servir os clientes globais após a sua 

conclusão em 2020.  

Os chineses também fazem parte do sistema de posicionamento global 

Galileo em parceria com a União Europeia.  

 

3.3 GLONASS 

 

O GLONASS vem sendo desenvolvido pela Rússia desde 1976 e hoje 

conta com 24 satélites em órbita, distribuídos entre três camadas com 8 satélites 
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em cada. Com o fim da União Soviética, o projeto ficou praticamente abandonado; 

porém, durante os últimos anos o sistema foi restaurado. Para fornecer a posição 

são necessários no mínimo 3 satélites através de um processo denominado 

trilateração, o que garante a precisão de posicionamento do sistema. 

 

Figura 14: Logo do Sistema GLONASS. 

 

Em dezembro de 2007 foram lançados 14 novos satélites de nova geração 

e sua cobertura global foi completada em 2011, após o término da restauração. 

Uma das vantagens ao uso do GLONASS quanto a outras soluções está na 

precisão de posicionamento, isso porque após as melhorias do sistema, ele é 

capaz de oferecer sua resolução máxima ao uso civil.  

O GLONASS é amplamente utilizado em conjunto com o GPS, pois garante 

uma precisão de posicionamento em conjunto com uma maior velocidade, isso 

porque ao invés de apenas 3 satélites, estão disponíveis 6 ao mesmo tempo 

informando sua posição, otimizando sua localização. 

3.4 QZSS 

 

O Quasi-Zenith Satellite System (QZSS), é o sistema de posicionamento 

regional japonês, visto que está disponível apenas em território nipônico. O 

projeto foi autorizado em 2002 pelo governo japonês e, no início, fora 

desenvolvido pela equipe da Advanced Space Business Corporation (ASBC), que 

incluía empresas com a Mitsubishi, a Hitachi e a GNSS. Entretanto, em 2007, 

quando a ASBC entrou em colapso, o programa foi assumido pela Agência 

Japonesa de Exploração Aeroespacial (JAXA), em parceria com o Centro de 

Pesquisa e Aplicação de Posicionamento por Satélite (SPAC).  
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Figura 15: Logo do Sistema QZSS. 

 

O programa inicial previa a construção de três satélites, sendo o primeiro 

(Michibiki) lançado no verão de 2011. O governo japonês decidiu acelerar o 

desenvolvimento do QZSS, para lançar mais três satélites até o fim da década de 

2010 e (mantendo uma constelação de quatro satélites), no futuro, obter uma 

constelação de até sete satélites. Os satélites serão utilizados para comunicação 

e navegação conjunta com o NAVSTAR-GPS, melhorando sua precisão, e 

permanecerão em órbitas geoestacionárias para ficarem visíveis em território 

japonês. 

 

 

Figura 16: Rota geoestacionária da constelação de satélites QZSS. 
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3.5 IRNSS 

 

 

Figura 17: Logo da Agência Indiana de Pesquisas Espaciais (ISRO). 

 

O Sistema Regional Indiano de Navegação por Satélite (IRNSS) é um 

sistema regional de navegação por satélite criado pelo governo indiano. O 

sistema está sendo desenvolvido pela Agência Indiana de Pesquisas Espaciais 

(ISRO). O IRNSS é independente e autônomo e seu serviço compreende um 

buffer de aproximadamente 1.500 km em torno do território indiano. O sistema 

possui uma vasta gama de aplicações, dentre estas, a navegação pessoal. 

 

 
Figura 18: Cobertura do IRNSS. 

 

O IRNSS é formado por uma constelação de sete satélites 

geoestacionários, três já lançados (o primeiro em julho de 2013) e quatro em 

construção, com previsão de lançamento para o ano de 2015. 
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4. UTILIZAÇÃO DOS RECEPTORES DE SINAL GPS 

 

Os receptores GPS coletam dados enviados pelos satélites, 

transformando-os em coordenadas, distâncias, tempo, deslocamento e 

velocidade, através de processamento em tempo real ou pós-processados. 

Existem no mercado diversos modelos e fabricantes de receptores, desde os 

portáteis (bolso) até os sofisticados computadores de bordo para aviões e navios, 

incluindo os GPS para levantamentos geodésicos e topográficos. 

Além de receber e decodificar os sinais dos satélites, os receptores são 

verdadeiros computadores que permitem várias opções: referências; sistemas de 

medidas; sistemas de coordenadas; armazenamento de dados; troca de dados 

com outro receptor ou com um computador; etc. Alguns desses modelos possuem 

arquivos com mapas gravados em sua memória. 
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Figura 19: Diferentes modelos de receptores GPS. 
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4.1 Principais características do receptor 

 

 Armazenar coordenadas extraídas de um documento cartográfico, 

de um relatório ou obtidas pela leitura direta de sua posição.  

 Os pontos podem ser combinados formando rotas que, quando 

ativadas, permitem que o receptor analise os dados e informes, por 

exemplo: tempo, horário provável de chegada e distância até o 

próximo ponto, horário de nascer e do pôr do Sol, rumo que se deve 

manter para chegar ao ponto de interesse e muito mais. 

 As coordenadas dos pontos podem ser obtidas com o receptor GPS 

no modo contínuo, definindo os caminhos percorridos pelo usuário. 

Neste modo o receptor também informará horário de nascer e do pôr 

do Sol, rumo e distância ao ponto de interesse, velocidade, e rumo 

do deslocamento. 

4.2 Classificação dos receptores 

 

O sistema GPS classifica os receptores segundo o uso, aplicação e tipo de 

dado disponibilizado pelo receptor.  

Quanto ao uso, os receptores podem ser de uso civil ou militar; quanto à 

aplicação, os receptores podem ser aplicados à navegação, à geodésia, à 

topografia, aos Sistemas de Informações Geográficas (SIG), como receptores de 

tempo, etc; e quanto à características, os receptores podem ser definidos de 

acordo com o tipo de antena, de acordo com a quantidade de portadoras, quanto 

ao código, capacidade de memória para armazenamento de dados, interface com 

o usuário, tempo de operação, dentre outros. 
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4.2.1 Uso civil 

 

 

Figura 20: Uso civil do GPS: (1) Topografia e mapeamento sistemático; (2) Passeios e 
recreação; (3) GPS associado às ferramentas SIG; (4) Agricultura de precisão. 

 

 Astronomia: É usado em Astrometria e cálculos de mecânica celestial. Ele 

também é usado na astronomia amadora com pequenos telescópios de 

observatórios profissionais, por exemplo, para encontrar planetas. 

 Cartografia: É utilizado extensivamente para o georreferenciamento de 

imagens e folhas topográficas. 

 Telefonia celular: sincronização do relógio permite a transferência de 

tempo, o que é fundamental para a sincronização de seus códigos de 

espalhamento com outras estações de base para apoiar a detecção de 

posição híbrida GPS / Celular para chamadas de emergência e outras 
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aplicações. Os primeiros aparelhos com GPS integrado foram lançados no 

final de 1990. A Comissão Federal de Comunicações (FCC) encarregou o 

recurso em qualquer aparelho ou nas torres (para uso em triangulação). 

 Sincronização de relógios: A precisão dos sinais GPS em tempo (± 10 ns) 

fica atrás somente da dos relógios atômicos.  

 Serviços de socorro / emergência: dependem de GPS para a localização 

de eventuais vítimas.  

 Fleet Tracking: O uso da tecnologia GPS para identificar, localizar e manter 

relatórios de contato com um ou mais frotas de veículos em tempo real.  

 Geofencing: sistemas de rastreamento de veículos, sistemas de 

rastreamento pessoal e do animal de estimação. Estes dispositivos estão 

ligados ao veículo, pessoa, ou a coleira para cães. O aplicativo oferece 

acompanhamento contínuo e atualizações móveis ou Internet deve deixar o 

alvo uma área designada.  

 Geotagging: Aplicando as coordenadas de localização de objetos digitais, 

como fotografias e outros documentos para fins tais como a criação de 

sobreposições de mapas. 

 Passeios: Localização determina o conteúdo a ser exibido, por exemplo, 

informações sobre um ponto de aproximação de interesses.  

 Navegação: valor de velocidade digitalmente precisa e medidas de 

orientação.  

 Recreação: Por exemplo, procura de pontos pré-demarcados.  

 Robótica: Auto-navegação, robôs autônomos usando um sensor de GPS, 

que calculam latitude, longitude, tempo, velocidade e posição. Além das 

novas operações militares do Exército Americano, com aviões não 

tripulados.  

 Topografia: Topógrafos usam locais para fazer mapas e determinar limites 

das propriedades.  

 Tectônica: GPS permite a medição direta de movimento falhas em 

terremotos.  

 Telemática: A tecnologia GPS integrada com computadores e tecnologia 

de comunicações móveis em sistemas de navegação automotiva. 
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 Agricultura de Precisão: Implementos agrícolas são conectados a GPS e 

ferramentas SIG para otimizar o manejo das culturas agrícolas. 

 

4.2.2 Uso Militar 

 

 
Figura 21: Uso militar do GPS (sentido horário): (1) Avião não-tripulado; (2) Míssil 

Tomahawk; (3) Receptor portátil para navegação de tropas em terra; (4) Câmera com 
tecnologia GPS para localização de alvos em terra. 

 

 

 Navegação: GPS permite que os soldados possam encontrar seus 

objetivos, mesmo no escuro ou em território desconhecido, e para 

coordenar o movimento de tropas e suprimentos. Nas forças armadas dos 

Estados Unidos, os comandantes usam os Comandantes Digitais Assistant 

e escalões inferiores usam o Assistente de Soldado Digital.  

 Rastreamento de alvos: Vários sistemas de armas militares usam o GPS 

para rastrear potencial da terra e alvos aéreos antes os assinalando como 

hostis. Estes sistemas de armas passam a ser alvo de coordenadas de 

munições guiadas com precisão, que lhes permitam atingir alvos com 

precisão. Aeronaves militares, particularmente e mar-terra papéis, usar o 

GPS para encontrar seus alvos (por exemplo, arma câmera de vídeo do 
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AH-1 Cobra no Iraque mostra coordenadas GPS que pode ser visto com 

software especializado).  

 Mísseis e projéteis de orientação: GPS permite segmentação precisa de 

várias armas militares, incluindo mísseis balísticos intercontinentais, 

mísseis de cruzeiro, munições guiadas com precisão e artilharia projéteis. 

Receptores GPS incorporadas capazes de suportar acelerações de 12.000 

g.  

 Busca e Salvamento: piloto tragado pode ser localizado mais rapidamente 

se a sua posição é conhecida.  

 Sensores: Satélites GPS transportar um conjunto de detectores de 

detonação nuclear consiste de um sensor óptico (Y-sensor), um sensor de 

raios-X, um dosímetro, e um pulso eletromagnético (EMP) sensor (W-

sensor), que formam uma parte importante no Sistema de Detecção 

Nuclear. 
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5 USANDO O APARELHO DE NAVEGAÇÃO: CONFIGURAÇÕES 

 

 Antes de começar a usar o aparelho de navegação, deve-se realizar 

algumas configurações: Ajustar o contraste, fuso horário, formado das 

coordenadas, sistema de navegação, datum, referência de norte, unidades de 

medida e sinal de recepção.  

 O fuso horário é a diferença em relação ao GMT (Meridiano de Greenwich). 

É necessário ajustar corretamente o fuso horário para se evitar possíveis 

equívocos no momento da aquisição de dados pelo aparelho de navegação. No 

Brasil, temos 3 fusos: 

 

 - 2:00 h: Fernando de Noronha 

- 3:00 h: Regiões Sul, Sudeste, Nordeste e os estados de Goiás, Tocantins, 

Amapá    e o Pará. 

- 4:00 h: Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima, 

Amazonas e o Acre. 

  

 O formato da coordenada é tipo de coordenada que o aparelho de 

navegação pode registrar, tendo como exemplo: 

 

- Coordenadas UTM (Universal Transversa de Mercator): Coordenadas planas, 

definidas por E (East) e  N (North). Tendo como exemplo: 

759.000    E 

7845.000  N 

 

- Coordenadas Geográficas: Coordenadas tal, tendo como exemplo: 

 

 

 

 

 

 

 Já o Datum é um ponto de referência (elipsoide) em relação ao geoide. 

Cada parte do globo, em função da irregularidade do geoide, possui um elipsoide 
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que melhor se encaixe as características da área. No Brasil, antigamente se 

usava o Datum SAD 69 (South American Datum, criado em 1969) como padrão 

oficial. Atualmente, o Datum oficial é o SIRGAS 2000 (Sistema de Referência 

Geocêntrico para as Américas), este foi criado em função do Datum WGS 84 

(Geodetic Reference System, criando em 1984), padrão americano. 

 Aparelhos de navegação mais antigos e até alguns mais atuais ainda não 

possuem a opção SIRGAS 2000. Como está foi desenvolvida com base no 

padrão americano (WGS 84) e possui uma pequena variação (essa diferença é 

relevante em apenas alguns trabalhos de agrimensura por exemplo) em relação 

ao mesmo, recomenda-se usar esse Datum quando o padrão SIRGAS 2000 for 

exigido e o mesmo não for opção em seu aparelho de navegação.  

 Quanto as unidades de medida, essas variam de acordo com a região a ser 

trabalhada e as exigências do trabalho desenvolvido. Como exemplo: 

 

- Métricas: Unidades métricas decimais (Metros, Quilômetros, Hectares, entre 

outros) 

 

- Náuticas: Distancia em unidades náuticas (milhas, altitudes em pés, velocidade 

em nós, entre outros). 

 

 Quanto à referência de norte, é importante ajustá-la visando evitar 

possíveis erros. Está se definirá de acordo com o objetivo do trabalho. Os tipos de 

norte são: 

- Norte Verdadeiro: Orientação, rumos e azimutes em função do norte 

verdadeiro. 

- Norte Magnético: Orientação, rumos e azimutes em função das oscilações 

magnéticas terrestres. 

- Quadricula (GRID): Orientação, rumos e azimutes em função de uma grade de 

coordenadas com um sistema de projeção (usualmente a UTM). 

- Usuário: Orientação, rumos e azimutes em função a uma orientação fornecida 

pelo usuário. 

 

 Quanto ao sistema de navegação, atualmente no Brasil, existem dois tipos 

de sistemas disponíveis: GPS e GLONAS. É possível captar apenas o sinal de um 
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sistema ou mesmo dos dois. Com o sinal de apenas um sistema, por exemplo no 

sistema GPS, o erro posicional oscila entre 6 e 5 metros no melhor dos casos. 

Com os dois sistemas ativados (vale lembrar que o sistema GLONAS não possui 

restrições de posicionamento), o erro posicional pode chegar até 3 metros no 

melhor dos casos. 

 

5.1 Ferramentas do GPS 

 

 Os aparelhos de posicionamento global possuem várias funções que 

variam de acordo com o modelo e com o fabricante (consequentemente temos 

uma grande variação de valores). Mas, em suma, todos possuem algumas 

“funções padrões”, a citar: 

 

- Obter coordenadas: Saber qual sua posição de acordo com o sinal de satélite e 

sistema de referência. 

- Marcar Ponto: Registrar as coordenadas da sua localização. 

- Inserir ponto: Localizar em ponto com base em coordenadas inseridas. 

- Traçar rotas: Obter uma rota entre dois pontos definidos* 

- Calcular distancia: Obter uma distância em uma unidade pré-definida entre 

dois pontos marcados no terreno (Metros, Quilômetros; Milhas, entre outros). 

- Calcular áreas: Obter a área de um polígono marcado no terreno em uma 

unidade pré-definida (Metros Quadrados, Quilômetros Quadrados, entre outros). 

 

 Antes de armazenar dados em seu aparelho de navegação é 

imprescindível verificar antes se há espaço na memória do aparelho para tal. O 

tamanho da memória do aparelho também dependerá do modelo do aparelho e 

do fabricante. Alguns aparelhos possuem memórias internas (geralmente 

pequena, em torno de 15 mb) e outros tem opção de cartões de memória externa 

(expansível para 4 GB, 8 GB; 16 GB, etc.). 

Aparelhos de navegação mais sofisticados possuem funções para gerar 

perfil de altitude do trajeto, capturam cenas com as coordenadas, transmitem os 

dados capturados para um notebook por sinal Bluetooth ou wireless.  
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5.2 Sinal Sistemas de Navegação 

 

 Para o aparelho de navegação fornecer uma localização é necessário no 

mínimo o sinal de quatro satélites, sendo assim possível a triangulação. Um 

número inferior a esse fornecerá coordenadas duvidosas. Recomenda-se antes 

de usar o aparelho de navegação esperar uns 10 minutos para a sintonização 

com o máximo possíveis de satélites. 

 Quanto as dificuldades de sintonização com o sinal, estas estão 

associadas a presença no entorno de rochas, murros, montanhas, telhados, 

floresta, entre outros. Isso ocorre porque os sinais emitidos pelos satélites são em 

forma de ondas de rádio, que possuem características semelhantes às ondas de 

luz. Em termos gerais, onde a luz atravessa, o sinal do satélite também atravessa.   

 

5.3 Modelos de aparelhos de navegação 

 

 A seguir serão apresentados alguns modelos mais comuns no mercado 

brasileiro de aparelhos de navegação. Os aparelhos da linha eTrex® da marca 

Garmim são os aparelhos com o melhor custo benefício disponíveis no mercado. 

Alguns aparelhos dessa linha serão usados durante a atividade de campo 

realizada. Esses aparelhos se destacam visto que atendem as necessidades 

básicas de quem precisa realizar um levantamento com aparelhos de navegação 

por um preço justo. Abaixo está caracterizado os três aparelhos da linha eTrex®.  

 

APARELHO ATRIBUTOS PRINCIPAIS 

eTrex® 10 – Garmin  

 

 

 Sistemas de Navegação GPS e 

GLONNAS 

 

 Mapa de base mundial. 

 

 Memória interna de 15 mb. 

 

 Monocromático; 
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eTrex® 20 – Garmin  

 

 Sistemas de Navegação GPS e 

GLONNAS 

 

 Mapa de base mundial 

 

 Memória expansível com cartões 

SD 

 

 Colorido 

 

 

 

 

eTrex® 30 – Garmin  

 

 Sistemas de Navegação GPS e 

GLONNAS 

 

 Capacidade de partilhar pontos 

de passagem, rotas e geocaches 

sem fios com outros dispositivos 

similares; 

 

 Bússola de 3 eixos e altímetro 

barométrico 

 

 Memória expansível com cartões 

SD 

 

 Colorido; 

 

5.4 Aplicações dos aparelhos de navegação na Geografia 

 

 Várias são as aplicações dos aparelhos de navegação para a ciência 

geográfica. Um primeiro exemplo é o uso do aparelho de navegação para a 
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captura de pontos (coordenadas em campo). Como exemplo, vamos simular que 

você foi contratado para realizar um mapeamento do uso e cobertura da terra em 

determinada bacia, sendo este realizado com base em uma fotografia aérea. Após 

uma pré analise da fotografia, tem-se a necessidade de ir a campo para confirmar 

se a sua fotointerpretação está correta, ou seja, se ás áreas que você pensa que 

são campo são realmente campo, se as áreas de agricultura são realmente 

agricultura e assim por diante.  

Com auxílio de um aparelho de navegação, você pode coletar esses 

pontos em campo (ao menos um ponto para cada tema presente na fotografia 

aérea) e posteriormente carregar esses pontos sobre a fotografia (com auxílio de 

um software de cartografia digital) ou mesmo no software Google Earth®. Veja a 

figura abaixo.  

 

 
Figura 22: Identificação de temas de uma fotografia aérea com auxílio de um aparelho de 

navegação. Fonte: os autores. 
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 O mesmo pode ocorrer com imagens oriundas de sensores remotos. No 

exemplo de uma classificação automática de uma imagem LANDSAT TM5, 

podem ser coletados pontos em campo que ajudem na classificação dos temas 

presentes na imagem. Ainda, pode-se reservar parte desses pontos coletados em 

campo para fazer a validação do mapa gerado após a classificação automática 

em software de PDI (processamento digital de imagens), ou seja, o quanto ele 

realmente represente a realidade. Veja o exemplo abaixo:  

 

 
Figura 23: Imagem LANDSAT TM5 com os pontos coletados em campo carregados. Fonte: 

os autores. 

 

Segue o exemplo :  

Foram coletados 75 pontos em campo. Todos os pontos 

foram nomeados devidamente (cultura, campo, vegetação, 

área urbana, etc.) para evitar confusão. 50 desses pontos 

foram usados para classificar a imagem, serviram como 

amostra para o software diferenciar os temas presente na 
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imagem. 25 desses pontos serão usados para validar a 

imagem, ou seja, verificar se o software classificou 

corretamente os temas.  

 

 Um segundo exemplo de aplicação dos aparelhos de navegação é gravar 

um trajeto realizado pelo usuário. Esse trajeto marcado nada mais é que uma 

coleção de pontos (com coordenadas e altitude) gravados de acordo com um 

intervalo pré-definido, podendo ser em tempo (10 em 10 segundos, 5 em 5 

minutos, entre outros.) e até em distancias (1 em 1 metro, 1 em 1 quilometro, 

entre outros). Quanto menor o intervalo, mais detalhes você trará ao seu trajeto e 

consequentemente maior ficará o arquivo no aparelho. O contrário também se faz 

verdade. Veja a Figura 24: 

 

 
Figura 24: Imagem do Google Earth® com o trajeto coletado em campo.  Fonte: os autores. 

 

 Outro exemplo de trabalho para a Geografia com uso de aparelhos de 

navegação é a criação de perfis de elevação do trajeto. Esse vai transformar 

trajeto efetuado em um perfil apresentados os desníveis de altitude durante o 
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mesmo. Alguns aparelhos já possuem ferramentas que já realizam esse 

procedimento, mas outros não, sendo necessário baixar esses dados em seu 

computador e processa-los em um software apropriado. Veja os exemplos nas 

figuras 25, 26 e 27. 

 

 

Figura 25: Exemplo de perfil de elevação da trilha do Parque Estadual do Guartelá em 
Tibagi/PR, feito no software Map Windows. Fonte: os autores. 

 

 

Figura 26: Exemplo de perfil de elevação da trilha do morro do Canal, em Piraquara/PR, feito 
no software Map Windows. Fonte: os autores. 
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Figura 27: Exemplo de perfil de elevação da trilha do morro Anhangava, em Quatro 

Barras/PR, feito no software GPS TrackMaker®. Fonte: os autores. 

 

Esses perfis de elevação do trajeto podem ser usados tanto em sala de 

aula, trabalhando conceitos com ventos, temperatura, diferenças de vegetação, 

entre outros, e até em trabalhos técnicos, como os desníveis do trajeto de uma 

hidrovia por exemplo.   

Outra dúvida que surge durante a utilização de aparelhos de navegação é 

em qual escala esse dado que estou coletando pode ser apresentado? A resposta 

para essa pergunta está no erro de posicionamento do aparelho. Existe uma coisa 

chamada padrão de qualidade gráfica do IBGE que é 0,2mm. Esse padrão de 

qualidade gráfica de baseia no pressuposto que dois pontos, distantes 0,2mm, 

pelo olho humano não podem ser diferenciados. Pegamos um exemplo de uma 

rodovia, é necessário marca o percurso da mesma e o erro de posicionamento 

está em 5 metros. Faz-se o seguinte cálculo:  
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Ou seja, o dado adquirido em campo pode ser apresentado em uma escala 

de 1:25.000. Poderiam ser citados muitos outros exemplos aqui da aplicação 

dessa tecnologia para a Geografia. Mas basta saber que quando o for necessário 

gravar coordenadas, trajetos, valores de altitude, calcular áreas, testar a precisão 

de mapas, conferencia de informações ou a realização de inventários essa 

tecnologia será muito útil.  
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