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Noções de Cartografia
A cartografia é um conjunto de estudos e operações científicas, artísticas e técnicas, baseado

nos resultados de observações diretas ou de análise de documentação, visando à elaboração e
preparaçãode cartas eoutras formasdeexpressão, bemcomoa suautilização (Oliveira, 1983).

A cartografia preocupa-se em representar graficamente elementos do mundo real, mantendo
relações de proporcionalidade entre os objetos reais e os sua representação nos mapas ou cartas. Para
tanto, doisdesafiosprecisamser contornados:

a) calcular com precisão as coordenadas de um determinado objeto na superfície terrestre (que
nãoéplana) e

b) representar esse objeto sobre uma superfície plana (uma folha de papel, por exemplo),
mantendo relaçãoentre a formaedimensõesdoobjeto real ede sua representaçãográfica.

O éumarepresentaçãodeumaporçãodomundo real em formaplana.

Desde pequenos aprende-se que a Terra é redonda. Esta constatação é algo tão óbvio que sequer
tem-se a preocupação em comprovar a veracidade desta afirmação. Quando estabelecemos relações
entre a Terra e seus demais "companheiros" do Universo, podemos efetivamente considerar a Terra
como uma esfera. O movimento de rotação da Terra entretanto faz com que ela seja levemente
"achatada" nos pólos. Ela se aproxima, portanto, a umelipsóide, no qual o eixo do centro daTerra até os
pólos émenor (12.714 km) do que o eixo imaginário que liga o centro da Terra ao Equador (12.756 km).
A diferença de apenas 42 km nesta extensão corresponde a uma razão de achatamento de 1/300. A
distribuição espacial heterogênea de terras e águas sobre a superfície terrestre gerou uma nova
denominaçãopara a formadaTerra, o geóide.Ogeóide éuma figuranaqual emqualquerpontode sua
superfície terrestre a direção da gravidade é exatamente perpendicular a uma superfície determinada
pelonívelmédio e inalteradodosmares. Éusadopara representarpartesdoglobo terrestre, nãoaTerra
comoumtodo.

mapa

Forma da Terra
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Qualquer representação da Terra, deve levar em consideração uma superfície geometricamente
homogênea. Isto é impraticável sobre um geóide, razão pela qual o elipsóide é considerado a figura
mais próxima da forma da Terra e, portanto, a forma de referência utilizada pelos cartógrafos na
elaboraçãodebases cartográficas.

O movimento de rotação da Terra em torno de si mesma gera automaticamente dois pontos, os
pólos, sobre os quais está baseada a rede geográfica. Esta rede geográfica consiste em linhas
imaginárias denominadas meridianos, com sentido Norte-Sul, unindo os dois pólos e tendo máximo
afastamento entre si no Equador. Outro conjunto de linhas imaginárias traçadas de Leste paraOeste e
paralelas aoEquador, sãoosparalelos.

Localização sobre a Terra
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Todos os meridianos são semicírculos máximos, cujos extremos estão em cada um dos pólos da
Terra. O conjunto de dois meridianos opostos constitui, assim, um círculo máximo completo.
Enquanto todos os meridianos formam círculos máximos com seus opostos, no caso dos paralelos,
apenas oEquador éumdeles. Ele éumcírculomáximo comppleto. Todos osdemais paralelos possuem
extensãomenor do que aquela do círculomáximo. Paralelos emeridianos cortam-se formando sempre
umângulo reto, excetomuitopróximoaospólos, ondea curvaturadosparalelos émuitogrande.

Os sistemas de coordenadas são necessários para expressar a posição de pontos sobre uma
superfície. O sistema de coordenadas permite descrever geometricamente a superfície terrestre em
levantamentos. Para o elipsóide, ou esfera, usualmente emprega-se um sistema de coordenadas
esférico (paralelos emeridianos) eparaoplano,umsistemade coordenadas cartesianasXeY.

Sistemas de coordenadas



Longitude e latitude
O sistema de coordenadas para localizar pontos sobre a superfície da Terra consiste emmedir a

longitude dos arcos ao longo dos paralelos e dos meridianos. A corresponde à distância
angular entre umponto qualquer sobre a superfície daTerra e oEquador, ao longodeummeridiano. A

corresponde ao afastamento angular entre umponto e omeridianode referência. A latitude
varia de 0° (Equador) a 90° emdireçãoNorte e Sul, enquanto a longitude varia de 0° a 180° para Leste e
Oeste a partir do meridiano de Greenwich, estabelecido como meridiano de referência. Por
convenção, latitudes no hemisfério norte são consideradas positivas (52°N ou 52°) e latitudes do
hemisfério sul negativas (30°S ou -30°). Já as longitudes tem valor positivo para leste (37°E ou 37°) e
negativo para oeste (137°W ou -137°). Graus de latitude e longitude equivalem-se no Equador. A
distância entre osmeridianos, no entanto é decrescente emdireção aos pólos, variando de acordo com
osenoda latitude.

latitude

longitude

Unidade
1°
1’
1”

111,11 km
Extensão aproximada no Equador

1,85 km
30,86 m

A localização de um ponto sobre a Terra é feito através de um par de coordenadas de latitude e
longitude. Independente da forma da Terra tomada como referência, os valores de coordenadas são
normalmente expressos emgraus,minutos e segundosdegrau. Éusual indicar-se primeiro a latitude e
depois a longitude (por exemplo: 31°35’15’’S; 57°28’33.5’’W). Entretanto, é necessário tomar cuidado
com o uso desses valores em calculadoras ou em softwares, visto que a maioria opera apenas com
sistema numérico decimal. Nesses casos, os valores de minutos (’) e de segundos (’’) precisam ser
convertidos para décimos de grau e somados ao valor emgraus (porção inteira da coordenada). Como
um grau possui 60 minutos, o valor em minutos deve ser dividido por 60. No caso dos segundos, a
relação é de um grau para 3.600 segundos, de forma que o valor em segundos deve ser dividido por
3.600. Em outras palavras, . A conversão das
coordenadas acima seria realizadaentãoda seguinte forma:

um grau é igual a 60 minutos ou a 3.600 segundos

Latitude: 31°35’15’ ’S = 31 + 35 + 15 = 31,5875°S
60 3600

Longitude: 57°28’15,5’ ’W = 57 + 28 + 33,5 = 57,475972°W
60 3600

Anotações
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Latitude: -31,5875° Longitude: -57,475972°

Além da conversão para valores decimais, é necessário ainda indicar o quadrante em que se
localizam estas coordenadas, substuindo respectivamente as letras referentes a Sul (S), Norte (N),
Leste (E) e Oeste (W) pelos sinais "-" (S), "+" (N), "+" (E) e "-" (W). Assim, as coordenadas acima após
devidamente convertidas ficariam:

Sistemas de projeção cartográfica
Umsistemadeprojeção éuma rede ordenadademeridianos eparalelos que se utiliza comobase

para traçarummapa sobreumasuperfícieplana.
O desafio da cartografia se resume na transferência de uma rede geográfica sobre uma forma

esférica para uma superfície plana, com a maior exatidão possível e com as maiores vantagens
possíveisparao fimaque sedestinam(Strahler, 1977).

A confecção de uma carta ou mapa exige, antes de tudo, o estabelecimento de parâmetros para
correlacionar cada ponto da superfície da Terra a umponto da carta e vice-versa. Os diversosmétodos
empregados para se obter essa correspondência de pontos, constituem os sistemas de projeção. A
teoria das projeções compreende o estudo dos diferentes sistemas em uso, incluindo a exposição das
leis segundo as quais se obtem as interligações dos pontos de uma superfície (Terra) com as da outra
(carta). Entre outras razões de se obter uma representação sobre uma superfície plana é que o mapa
planoémais fácil de serproduzidoemanuseado.

O problema básico das projeções cartográficas é a representação em um plano, o mapa, de
objetos ou elementos localizados sobre uma superfície curva, o globo terrestre. Podemos dizer que
ainda não existe nenhuma solução perfeita para o problema. Para alcançar um contato total entre as
duas superfícies, a "esfera" terrestre teria que ser distorcida. É impossível uma projeção livre de
deformações.

Podemos dizer que todas as representações de superfícies curvas em um plano envolvem:
"expansão" ou "contração" que resultam em distorções ou "rasgos". Diferentes técnicas de
representação são aplicadas no sentido de se alcançar resultados que possuam certas propriedades
favoráveis para um propósito específico. A construção de um sistema de projeção será escolhido de
maneira que a carta venha a possuir propriedades que satisfaçam as finalidades impostas pela sua
utilização.

O ideal seria construir uma carta que reunisse todas as propriedades, representando uma
superfície rigorosamente semelhante a superfície da Terra. Esta carta deveria possuir as seguintes
propriedades:

-Manutençãodaverdadeira formadas áreas a seremrepresentadas (conformidade).

Anotações

5UFRGS Centro de Ecologia - Curso de Extensão em GPS, orientação e noções de cartografia



Anotações

6UFRGS Centro de Ecologia - Curso de Extensão em GPS, orientação e noções de cartografia

- Inalterabilidadedas áreas (equivalência).
- Constância das relações entre as distâncias dos pontos representados e as distâncias dos seus

correspondentes (equidistância).
Essas propriedades seriam facilmente conseguidas se a superfície da Terra fosse plana ou

“desenrolável”. Como tal possibilidade não existe, torna-se impossível a construção da carta ideal, isto
é, da carta que reunisse todas as condições desejadas. A solução será, portanto, construir uma carta
que, sem possuir todas as condições ideais, possua aquelas que satisfaçam a determinado objetivo.
Assim, é necessário considerar a finalidade da carta que se quer construir ao se fixar o sistema de
projeçãoescolhido.

Classificação das projeções cartográficas

Quantoaométodo

Quantoà superfíciedeprojeção

Quantoàspropriedades

- Geométricas: baseiam-se em princípios geométricos projetivos. Podem ser obtidos pela interseção,
sobre a superfície de projeção, do feixe de retas que passa por pontos da superfície de referência
partindodeumpontode fuga (pontodevista).
- Analíticas: baseiam-se em formulação matemática obtidas com o objetivo de se atender condições
previamente estabelecidas (é o casodamaiorpartedasprojeções existentes).

- Planas : pode assumir três posições básicas em relação a superfície de referência; polar, equatorial e
oblíqua (ouhorizontal).
- Cônicas: pode ser desenvolvida em um plano sem que haja distorções e funciona como superfície
auxiliar na obtenção de uma representação. A sua posição em relação à superfície de referência pode
sernormal, transversal e oblíqua.
- Cilíndricas: tal qual a superfície cônica, tambémpode ser desenvolvida emumplano e suas possíveis
posições emrelaçãoa superfíciede referênciapodemser equatorial, transversal e oblíqua.
- Poli-superficiais: se caracterizam pelo emprego de mais do que uma superfície de projeção (do
mesmo tipo) para aumentar o contato com a superfície de referência e, portanto, diminuir as
deformações (plano-poliédrica, cone-policônica, cilindro-policilíndrica).

Na impossibilidade de se desenvolver uma superfície esférica ou elipsoidal sobre umplano sem
deformações, na prática, buscam-se projeções que permitam diminuir ou eliminar parte das
deformações conforme a aplicação desejada. As projeções cartográficas, de acordo com as
propriedadesque conservam,podemser classificadas em:



- Eqüidistantes: não apresentam deformações lineares para algumas linhas em especial, isto é, os
comprimentos são representados emescalauniforme.
- Conformes: representam sem deformação todos os ângulos em torno de quaisquer pontos e, em
funçãodestapropriedade,nãodeformampequenas regiões.
- Equivalentes: não alteram ar áreas, conservando assim, uma relação constante com as suas
correspondentes na superfície da Terra. Seja qual for a porção representada nummapa, ela conserva a
mesma relação comaáreade todoomapa.
-Afiláticas: nãopossui nenhumapropriedadedos outros tipos, ou seja, as projeções emque as áreas, os
ângulos eos comprimentosnão são conservados.

- Tangentes: a superfíciedeprojeçãoé tangente àde referência.
- Secantes: a superfíciedeprojeção seccionaa superfíciede referência.

Quantoao tipode contato entre as superfíciesdeprojeçãoe referência

Anotações
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Polar - plano tangente ao polo

Equatorial - plano tangente no equador

Oblíquo - plano tangente em
um ponto qualquer

Normal - eixo do cone paralelo
ao eixo da Terra

Transversa - eixo do cone perpendicular
ao eixo da Terra

Oblíquo - eixo do cone inclinado em
relação ao eixo da Terra

Equatorial - eixo do cilindro
paralelo ao eixo da Terra

Transversa - eixo do cilindro perpendicular
ao eixo da Terra

Oblíquo - eixo do cilindro inclinado em
relação ao eixo da Terra
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Projeção Cilíndrica Transversa de Mercator
-Cilíndrica
-Conforme
- Secante
- Apenas o Meridiano Central e o Equador são linhas retas, os outros meridianos e os paralelos são
curvas complexas.
- Sistema utilizado na produção das cartas topográficas do Sistema Cartográfico Nacional produzidas
pelo IBGEeDSG.

Característicasbásicasdo sistemaUTM

OGlobo édividido em60 fusos, cadaumcomamplitudede 6° de longitude.Cadaumdos fusos é
considerado umaZonaUTMnumeradas de uma sessenta a partir domeridiano 180° emdireção leste.
A zonaUTM1 compreende a área entre osmeridianos 180°We174°W.Cadaumdestes fusos é gerado a
partir de uma rotação do cilindro de forma que oMeridiano de tangência divide o fuso emduas partes
iguais de 3° de amplitude. O cilindro transverso adotado como superfície de projeção assume 60
posições diferentes, já que seu eixo mantém-se sempre perpendicular ao meridiano central de cada
fuso

Embora não sejamgeradas a partir de superfície plana, o produto resultante da projeção sobre o
cilindroe sobreo conepermite a representação noplano semdistorções.



O quadriculado UTM está associado a um sistema de coordenadas plano-retangulares no
sistemamétrico decimal, no qual um eixo coincide com a projeção doMeridiano Central do fuso ( eixo
N apontando para Norte) e o outro eixo, com o do Equador. Assim cada ponto do elipsóide de
referência ( descrito por latitude, longitude) estará associado aoMeridianoCentral, coordenada E e ao
Equador, coordenadaN.

Avaliando-se a deformação de escala em um fuso UTM, pode-se verificar que o fator de escala é
igual a 1 (verdadeira grandeza) no Meridiano Central e aproximadamente igual a 1,0015 (1/666) nos
extremos do fuso. Desta forma, atribuindo-se um fator de escala k=0,.9996 ao meridiano central do
sistemaUTM (o que faz com que o cilindro tangente se torne secante), torna-se possível assegurar um
padrão mais favorável de deformação em escala ao longo do fuso. Como conseqüência, existem duas
linhas aproximadamente retas, uma a leste e outra a oeste, distantes cerca de 1°37' do meridiano
central, representadas em verdadeira grandeza. O erro de escala fica limitado a 1/2.500 no meridiano
central, e a 1/1030nos extremosdo fuso.

A cada fuso é associado um sistema cartesiano métrico de referência, atribuindo à origem do
sistema as coordenadas 500.000 m, para contagem de coordenadas perpendiculares ao Equador
(coordenada ), e 10.000.000m ou 0m, para contagem de coordenadas perpendiculares ao meridiano
central, para os hemisférios Sul e Norte respectivamente (coordenada ). Isto elimina a possibilidade
deocorrência devaloresnegativosde coordenadas.

x

y

Anotações

9UFRGS Centro de Ecologia - Curso de Extensão em GPS, orientação e noções de cartografia

Equador

M
e
ri
d
ia
n
o
C
e
n
tr
a
l

500kmE,10.000kmN

0,0

80°S

84°N

6°
Cada fuso pode ser prolongado em até 30' sobre os

fusos adjacentes criando assim uma área de
superposição de 1° de largura. Esta área de superposição
serve para facilitar o trabalho de campo em certas
atividades nas quais a área de interesse encontra-se no
contato entredois fusos.

O sistema UTM é usado entre as latitudes 84° N e
80° S .

Apesar da característica "universal" da projeção,
enfatiza-se que o elipsóide de referência varia em função
da regiãoda superfície terrestre.

Este sistema é indicado para regiões de extensão
predominantenaN-S. Ainda assim, esta projeçãopoderá
ser utilizada mesmo na representação de áreas de
grande extensão longitudinal. É a mais indicada para o
mapeamento topográfico em escalas grandes, razão pela
qual é o Sistema de Projeção adotado para o
MapeamentoSistemáticoBrasileiro.
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Visando a uniformizar a cartografia internacional, definiu-se a representação da superfície
terrestre na escala 1:1.000.000, denominando de Carta do Mundo ao Milionésimo. Cada carta possui
extensão de 6° de longitude ( ), equivalentes às zonas UTM e de 4° de latitude ( ), codificada com as
letraNnohemisfério norte ou Snohemisfério sul, seguida de uma letra deA atéU, correspondendo a
múltiplosde4° apartir doEquador.
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Cada folha ao milionésimo, na escala 1:1.000.000 é dividida em quatro cartas de igual tamanho
(3° 2° ) na escala 1:500.000, recebendo códigosA, B,C eDdeoestepara leste edenortepara sul. Este
código é acrescido ao código da carta que lhe deu origem. Cada carta 1:500.000 é por sua vez
subdividida em quatro cartas escala 1:250.000, codificadas com as letras V, X, Y e Z, na
mesma seqüência das cartas 1:500.000, código este que também é agregado ao da carta de origem. Na
seqüência, as cartas 1:250.000 são subdivididas em seis cartas (30’ 30’ ) na escala 1:100.000 com
código de números romanos de I a VI, acrescido ao código da carta 1:250.000. Já as cartas em escala
1:100.000 é dividida em quatro cartas (15’ 15’ , identificadas com números arábicos de 1 a 4. A
última subdivisão gera as cartas em escala 1:25.000 (7,5’ 7,5’ ) a partir das cartas em escala 1:50.000.
Estas cartas recebem a denominação equivalente à posição da carta sobre a base 1:50.000, NO
(noroeste),NE (nordeste), SO (sudoeste) e SE (sudeste).

(1,5° 1° ) na

11
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Escala
É a relação entre as dimensões dos elementos representados em um mapa e aquelas medidas

diretamente sobre a superfície da Terra. A escala é uma informação que deve estar presente em
qualquer mapa e, em geral, pode ser apresentada na forma de escala numérica ou de escala gráfica. A
escala numérica indica no denominador o valor que deve ser usado paramultiplicar umamedida feita
sobre o mapa e transformá-la num valor correspondente na mesma unidade de medida sobre a
superfície terrestre.A escala gráfica é representadaporuma réguanaqual estão indicadas asdistâncias
sobre a superfície da Terra. A escala nominal ou equivalente é representada pela relação de igualdade
entreoobjetonodesenhoena realidade,mas comunidadesdemedidaassociadas: 1 cm=500m.

Aescala tambémcaracterizao tipode carta:

cadastral
topográfica
geográfica

até 1:25.000
de 1:25.000 até 1:250.000
1:500.000 ou menor

0,5 0 1 2 km 1 cm = 500 m

Escala gráfica Escala numérica Escala nominal

1:50.000 50.000
1ou

Para calcular a distância no terreno equivalente a umadeterminada distância nomapa, usa-se a
seguinte fórmula, onde éadistâncianomapa, adistânciano terrenoe odenominadordaescala.d D E

D
d=E

1

É importante lembrar que a escala representa uma proporção entre o desenho e a realidade. Em
conseqüência, quanto o denominador ( ), a escala do mapa. Uma escala grande está
associada a um grande detalhamento dos objetos representados. Já um mapa em escala pequena
possuidetalhamento .

Há, porém, objetos que pelo seu tamanho real não seriam representados no mapa. Sua
importância como ponto de referência, no entanto torna sua presença relevante. Neste caso estes
objetos são representadosna formadeumsímbolo.Asdimensõesneste caso são tais quepermitamsua
leitura no mapa, com exagero em relação ao tamanho original. Por exemplo. qualquer casa,
independente de seu tamanho, está representada na carta topográfica em escala 1:250.000 por um
símboloquadrado de0,6mmde lado. Se este quadradoestivesse emescala, a casa teria 150mde lado!

maior menorE

menor



Entre outras finalidades, as cartas servem para orientação no terreno. O termo orientação tem
origem no termo oriente, tomado como referência na antiguidade e correspondente à posição do
nascer do Sol. Oprimeiro contato relativo à orientação está associado aos
pontos cardeais. Estando a mão direita indicando o nascer do Sol, estaremos de frente para o norte,
tendo o oeste à esquerda e o sul nas costas. Nos dias atuais tornou-se usual o uso do norte como
referencial deorientação.

A informação mínima que ummapa deve ter é a indicação do norte. Normalmente o norte está
indicado para o topo da folha. Isto não impede, porém, que omapa esteja orientado em outra direção.
No caso de haver indicação simultânea de dois sistemas de coordenadas sobre a carta – coordenadas
geográficas e coordenadasUTM,podehaver a indicaçãodemaisdeumnorte:

(NG) ou (NV), corresponde à orientação do eixo de rotação da
Terra;

(NM), indica a direção do polo norte magnético. É a direção apontada pela
agulhadabússola.

(NQ), indica o norte da grade de coordenadas UTM. A única linha desta
grade que aponta para o norte verdadeiro ou geográfico é a que coincide com omeridiano central do
fuso.

A relação entre estes nortes entretanto não é constante.O ângulo formadopelo norte geográfico
pelo o nortemagnético é denominadode ( ). Este ângulo varia de acordo coma
posição em que nos encontramos no globo em conseqüência da relação entre os pólos geográficos e
magnéticos. Também ocorre variação no mesmo local ao longo do tempo pois, em função de outros
fenômenos, há migração dos pólos magnéticos. Nas cartas topográficas é indicado o valor da

que as crianças têmna escola

Norte geográfico verdadeiro

Norte magnético

Norte da quadrícula

declinaçãomagnética

Os três nortes
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Orientação

A declinação magnética cresce 9’ anualmente
Usar exclusivamente os dados numéricos

Declinação magnética em 2002 e
convergência meridiana do centro da folha

10 ’58”

15 °14 ’

NM
NQNG

declinação magnética na data em que o mapa foi elaborado e a
variação anual desta declinação. Algumas bússolas permitem
ajuste de forma a fazer coincidir o norte magnético com o
geográfico, oque facilita o trabalhodeorientação.

Outro elemento que também é indicado nas cartas
topográficas é a ( ), que é o ângulo
formado pelo norte geográfico e o norte da quadrícula. Como
comentado anteriormente, a convergência meridiana é 0° apenas
nomeridiano central do fuso.

convergência meridiana

Exemplo de indicação do norte de uma carta
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Azimute, rumo e proa

Localização

Para identificarmos a direção ou o sentido de um caminhamento, podemos usar rumos ou
azimutes. O é o ângulo medido no sentido horário entre o norte e a direção de visada ou
caminhamento. Seus valores variam, portanto, entre 0° e 360°. O rumo é o menor ângulo formado
entre uma linha norte-sul e um caminhamento qualquer. Como os valores oscilam entre 0° e 90°, é
necessário associar oquadrante relativoaoângulodesejado (Fitz, 2000).

No entanto, é muito comum encontrar a palavra como sinônimo de azimute. É o caso de
livros de navegação e principalmente a grande maioria dos receptores GPS. Portanto, precisamos ter
muito cuidado comessa nomenclatura.Nos receptoresGPS o rumo está sempre indicado em relação a
umnorte, quepodemosescolherdentreogeográfico,magnéticooudequadrícula.

é a direção de caminhamento. Ao navegar para umdeterminado ponto, o objetivo é fazer a
proa coincidir como rumo, o queno entanto nemsempre épossível, pois raramente pode-se andar em
linha reta.

Um dos objetivos da orientação é localizar a própria posição numa carta. Isso é possível pela
identificação de objetos no terreno que também estejam representados na carta. Depois de identificar
alguns pontos, é necessário determinar a sua direção. Há duas formas de fazer isso: pode-se medir
ângulos horizontais entre dois objetos ( no exemplo), ouo ângulo entre umobjeto e onorte ( ),
o que pode ser obtido comuma bússola. São necessários três pontos para determinar uma posição, ou
apenas dois pontos se as suas direções forem medidas em relação ao norte, no caso, o nosso terceiro
ponto.

azimute

rumo

Proa

e e

N
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GPS - Sistema de posicionamento global
O GPS (Global Positioning System) é um sofisticado sistema eletrônico de navegação, baseado

em uma rede de satélites que permite localização instantânea em qualquer ponto da Terra. Seu
desenvolvimento iniciou em 1978, tendo sido projetado inicialmente para uso militar dos EUA.
Basicamente, o sistema GPS é composto de três partes denominadas segmento espacial, segmento de
controle e segmentousuários.

Segmento espacial - os satélites
Orbitam a Terra a cerca de 20.000 km de altitude, em 6

planos orbitais espaçados de 55 graus. Cada satélite tem um
períodoútil dedozehoras sobreohorizonte, oquegaranteque, a
qualquer momento, pelo menos 5 satélites estejam sobre o
horizonte do receptor de um usuário em qualquer ponto do
mundo.

Segmento de controle - as estações

Segmento usuários - os receptores

Monitoram continuamente a posição e a trajetória da constelação de satélites, recalculando
novos parâmetros orbitais em intervalos regulares várias vezes por dia, além de introduzir no sistema
informações adicionais, comocondiçõesda ionosfera, por exemplo.

Além da atualização das efemérides (parâmetros definidores da posição do satélite em um
determinado instante), o segmento de controle calcula parâmetros para correção dos efeitos
ionosféricos, correções aos relógiosdos satélites, atesta a saúdedos satélites validando suasmensagens
e comanda asmanobras de reposicionamentodos satélites periodicamente em suas próprias órbitas. A
MCSsitua-senabase aéreadeSchriever emColoradoSprings,Colorado,EUA.

É a parte do sistema visível ao usuário, um aparelho que sintoniza os sinais emitidos pelos
satélites e calcula a suaprópriaposição.
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Posicionamento
O posicionamento necessita da recepção simultânea de pelo menos quatro satélites, de cujos

sinais e mensagens se pode obter parâmetros e equações que permitem resolver as incógnitas , , e ,

ou seja, as três coordenadas espaciais (local da antena do usuário) e mais o Tempo (ou instante do sinal

recebido).

O ponto de partida é o conhecimento preciso da distância que separa o receptor de cada um dos

satélites em órbita, que é obtida pela mensuração do tempo gasto pelo sinal para viajar do satélite ao

receptor. Isto é possível graças aos relógios atômicos existentes em cada satélite, que emitem apurados

sinais de tempo e aos relógios de quartzo embutidos nos receptores. Emoutras palavras, conhecendo-se

o momento exato em que o sinal foi emitido pelo satélite e o momento em que ele chegou ao receptor,

tem-se o tempo de viagem do sinal. Sabendo que o sinal viaja à velocidade da luz, de aproximadamente

300.000 km/s, pode-se calcular a distância do satélite ao receptor.

x y z t

Sabendo a distância do receptor a um único satélite e, sabendo a posição do satélite, que é
enviada no sinal GPS, o conjunto de possíveis localizações do receptor em torno do satélite descreve

uma esfera no espaço. Conhecendo a distância do
receptor a um segundo satélite, as possibilidades de
localização do receptor se restringem a uma
circunferência, que é a interseção das duas esferas
quepossuem, cadauma,umsatélite emseucentro.

Já com um terceiro satélite, é possível
restringir a possibilidade de localização do
receptor a apenas dois pontos, sendo um
deles a real localização do receptor, e o outro
um ponto fora da superfície da Terra. É
necessário umquarto satélite para confirmar
a posição do receptor, já que a interseção
entre quatro esferas secantes define um
únicoponto.Ocalculodaposição é realizada
pelos processadores e softwares dos
receptores, de forma que o usuário recebe
diretamente a suaposiçãoemcoordenadas.

A possibilidade de determinar diretamente as coordenadas de um
local tornouoGPSumrecurso inestimável para a obtençãodedadospara
mapeamento, pois os dados são automaticamente georreferenciados. São úteis em atividades de
monitoramento ambiental e elaboração de cartas temáticas, bem como atualização de bases
cartográficas. Como os dados GPS são obtidos já em meio digital, podem ser facilmente transferidos
para computador. Existem inúmeros softwaresparadescarregar e carregardadosde receptoresGPS.
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Dados em GPS

Transferência de dados GPS para computador

Navegação com GPS

O cálculo de posição no receptor GPS é automático, atualizado uma vez por segundo. A única
preocupação que precisamos ter é como uso e armazenamento destes dados. Cada posição é expressa
por quatro coordenadas: três espaciais e uma temporal. As espaciais são a longitude, a latitude e a
altitude. Já a coordenada temporal é a data e hora da obtenção da posição. Esses dados podem ser
armazenadosnamemóriado receptordediversas formas:

: é uma posição ( , , , ), associada a um nome. O armazenamento do waypoint é
comumente chamadode “marcarumponto”.

: é uma posição armazenada em memória, mas sem qualquer nome ou outra
referência, apenas as coordenadas , , e .

: é um conjunto de trackpoints ordenados em função da coordenada , ou seja, é uma
“trilha” percorrida pelo receptor, onde os pontos estão na mesma ordem em que foram calculados.
Alguns receptorespodemarmazenarumúnico tracklog, enquantooutros armazenamatéumadezena
oumais.

: éumconjunto dewaypoints escolhidos e pelousuário.

Sabendo apenas a posição atual já é possível calcular um rumo para determinada posição. No
entanto, os receptores GPS trazem embutidas algumas funções muito úteis para a navegação. Uma
destas funções é a possibilidade de introduzir umwaypoint sem estar na sua posição, mas lendo uma
coordenada em carta, por exemplo. Assim é possível calcular automaticamente um rumo para
determinadowaypoint com a função

Waypoint

Trackpoint

Tracklog

Route

x y z t

x y z t

t

ordenados

Os dados armazenados no receptor podem ser transferidos para um computador ou do
computador para o receptor com o uso de cabo. No computador estes dados podem ser usados como
entrada em Sistemas de Informação Geográfica ou programas de cartografia, bem como ser
armazenados e posteriormente copiados para um receptor. Também é possível copiar para o receptor
dadosobtidosdeoutras fontes.

ou . Este rumo é atualizado automaticamente a cada
segundo.

Outra função importante é o , ou , que consiste em percorrer
determinada trajetória anteriormente armazenada, tantono sentido inverso comodireto.

Como a posição e a hora são calculados a cada segundo, é possível derivar uma série de outras
informações, como proa, velocidade atual, velocidade média, velocidade máxima, tempo de
caminhamento, distânciapercorrida, tempoestimadode chegada,horadealvoradaeocaso.

go to

trackback

ir para

trilha inversa
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