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Sumário – Part 1

● Cartografia e 
Geoprocessamento;

● Forma da Terra, 
Modelo Matemático, 
Sistema de 
Coordenadas.

● Projeção.
● Escala Cartográfica.



  

Sumário – Part 2

● Sistema de 
Posicionamento 
Global:

– Introdução e 
Fundamentos;

– Sistema de 
Projetos GNSS;

– Estrutura do sinal 
GPS e Métodos 
de 
Posicionamento



  

Sumário – Prática

● Conhecer o GPS;

● Coletar Coordenadas;

● Encontrar pontos;

● Traçar rotas;

● Descarregar dados com 
o software GPS Track 
Maker

● Visualizar no software 
Google Earth e 
Quantum GIS.



  

Cartografia e Geoprocessamento - 
qual é a relação?

● Relação através do 
espaço geográfico;

● Cartografia 
representa o espaço 
geográfico;

● Geoprocessamento 
trata e analisa o 
espaço geográfico

● Todo dado gegráfico 
possui por trás 
conceito de 
cartografia!



  

Como representar o espaço 
geográfico?



  

Mas a falta de conhecimento em 
cartografia...

● Cuidado, o mau uso 
desses elementos 
pode gerar 
problemas no seu 
projeto!



  

Biografia

● Seu projeto pode dar 
errado...



  

Como representar o espaço 
geográfico?



  

Como determinar a forma da terra?

● Não é uma tarefa 
fácil – inviável 
por medição 
direta;

● Utiliza-se de 
duas formas

– O campo 
gravitacion
al da terra;

– O nível 
médio das 
água do 
mares;

● Gera-se então a 
superfície equipotencial 
gravitacional mais 
próxima ao nível médio 
de água dos mares – o 
geoide.



  

Exemplo de Geoide



  

Diversas Versões

● Conhecimento do 
campo gravitacional 
limitado – instrumentos 
e tecnologia.

● Técnicas e instrumentos 
se apuram com a 
evolução da ciência;

● Com o passar do 
tempo, foram 
desenvolvidos diversos 
geoides para 
representar a forma da 
Terra;



  

Modelo Matemático aplicável da Terra
por que precisamos?

● Geoide é 
matematicamente 
intrincado - distância do 
uso prático;

● O elipsoide contém 
essencialmente dois 
parâmetros:

– Raio equatorial;

– Grau de 
achatamento 
dos polos;



  

Datum Planimétrico

● É uma superfície 
elipsoidal 
referenciada sobre 
a Terra –  além do 
elipsoide, temos 
também a 
“amarração” entre 
o geoide e o 
elipsoide;



  

Datum Planimétrico

● Possui cinco 
parâmetros, dois 
para definir o 
elipsoide e três para 
definir a “amarração” 
(X, Y e Z) entre o 
elipsoide e o geoide;

● Utilizado como 
referência X,Y – não 
para Z.



  

Datum Planimétrico – é uma 
aproximação!

● Por se uma aproximação da superfície da Terra, 
comumente se criam versões que melhor 
representam determinadas partes da mesma.



  

Datum Planimétrico – é uma 
aproximação!

● Por serem aproximações muitas vezes elevadas, é 
pertinente constituir um datum que melhor 
represente um país ou continente em detrimento 
ao resto da superfície da Terra;

● Há dois tipos de datum planimétricos:

– Geocêntricos – passíveis de uso global, 
referência no centro de massa da Terra;

– Topocêntricos – uso local, referência na 
superfície da Terra.



  

Datum Altimétrico

● Define a altura zero;
● Coincide com a superfície equipotencial que 

contém o nível médio dos mares;
● Só necessário em dados com altimetria 

associada;



  

Datum Vertical

● Para X e Y 
● Elipsoide + 

Referência ao  
geoide 

Datum Horizontal

● Para Z
Nível 0 – nível do mar



  

Outro características de data

● Os data contêm parâmetros medidos;
● Técnicas e instrumentos destas medições se 

apuram com o tempo;
● Possibilidade de diversos geoides como 

base de data;
● Pertinência de data para melhor 

representação local;
● Resultado: muitos data possíveis;



  

Datum oficial nos países

● Países adotam data oficiais que melhor 
representam seu território;

● Comumente essa definição faz parte do 
Sistema de

● Referência Geodésico de um país;
● Como as inferências se aperfeiçoam, países 

podem mudar ou ajustar seus data oficiais 
com o passar do tempo;



  

Sistema de Referência Geodésico 
Brasileiro

● Definido pelo IBGE;

● Já houve dois data planimétricos topocêntricos 
oficiais:

– Córrego Alegre;

– South American Datum 1969 – SAD69.
● Estamos em transição até 2014 para o novo 

Sistema de Referência Geocêntrico para as 
Américas - SIRGAS 2000;

● O datum altimétrico oficial do Brasil é o Imbituba – 
SC;



  

WGS – 84 World Geodetic System

● O datum planimétrico 
World Geodetic System 

1984 - WGS84 é 
comumente encontrado;

● Constituído para validade 
global – pode ser utilizado 
no mundo todo – datum 

geocêntrico;

● Ele é utilizado, por 
exemplo, no Global 

Positioning

●   System – GPS e no 
Google Earth



  

WGS - 84

● Se o WGS tem validade global, por que o Brasil não o 
adota como oficial?

● Muitas pessoas dizem: “Já ouvi dizer que WGS 84 e 
SIRGAS 2000 são iguais”.

SIRGAS - 2000
● WGS 84 e SIRGAS 2000 são geocêntricos, método 

que permite a validade global. Entretanto, o SIRGAS 
2000 foi constituído para representar mais 

precisamente a América do Sul – como uma roupa feito 
sobre medida...

● Eles não são iguais, a diferença entre pontos na 
superfície utilizando esses dois data é na grandeza de 

poucas unidades de metro.



  

Sistema de Coordenadas – por que?

● Depois de definido a forma de representação da 
Terra  (datum), é necessário definir um sistema de  
 coordenadas para referenciar posições sobre a    

superfície;

● A matemática oferece alguns sistemas;

● Utiliza-se comumente (99,99% das vezes) o 
Sistema de  Coordenadas Geográficas;



  

Sistema de Coordenadas – como 
referenciar pontos?

● Define-se as coordenadas por um par de ângulos:

– Longitudinal: referência à linha do Equador;

– Latitude: referência ao meridiano de 
Greenwich;



  

Observações

● Inferimos dados geográficos sobre uma forma 
aproximada (distorcida) da Terra.

● Essa distorção reflete no que referenciamos sobre 
esta superfície, induzindo imprecisões.

● Como todo o dado geográfico está referenciado 
sobre uma aproximação da forma da Terra, todo o 
dado geográfico é influenciado por essas 
distorções.



  

Leitura Complementar

● A página do Projeto SIRGAS – Sistema de 
Referência Geocêntrico para as Américas: 

http://www.ibge.gov.br/sirgas/ 

● Capítulo 6 - Cartografia para Geoprocessamento 
do livro Introdução à Ciência da Geoinformação, na 

página: 
http://www.dpi.inpe.br/gilberto/livro/introd/cap6-carto
grafia.pdf
● Transformações entre referenciais geodésicos, 

disponível na página:

● http://www6.ufrgs.br/engcart/Teste/refer_exp.htm 

http://www.ibge.gov.br/sirgas/
http://www.dpi.inpe.br/gilberto/livro/introd/cap6-cartografia.pdf
http://www.dpi.inpe.br/gilberto/livro/introd/cap6-cartografia.pdf
http://www6.ufrgs.br/engcart/Teste/refer_exp.htm


  

Chefe veja bem...

● Acidente em São Paulo por problema no 
levantamento topográfico, um duto da Petrobras foi 
perfurado numa construção de rodovia em 2001 – 
apuração indicava a inferência incorreta do datum 

utilizado.



  

Projeção Cartográfica – por que usar?

● Datum planimétrico - forma elipsoidal;

● Forma de representação dos dados geográficos     
geralmente é planar: papel, tela do computador, 

entre outros;

● É necessário transformar o elipsoide num plano;

● Utiliza-se então uma função matemática de 
projeção - passa-se a ter unidades de distância 

como metros e não mais em graus nas 
coordenadas geográficas.



  

Projeção Cartográfica – qual o 
problema em usar?

● Problema: não é 
possível projetar um 
elipsoide num plano 
sem deformar sua 

superfície;

● Observe a figura ao 
lado, há geometrias 

diferentes em projeções 
diferentes como, por 
exemplo, no Brasil e 

Antártida.



  

Classificando as projeções 
cartográficas

● Há inúmeras projeções, cada uma com 
características que as fazem pertinentes a uma 

dada aplicação;

● A página abaixo contém uma aplicação que ilustra 
os efeitos de distorção das projeções: 

http://www.uff.br/mapprojections/mp_br.html

● Vejamos a seguir ver algumas das principais 
classificações das projeções em relação às suas 

características.

http://www.uff.br/mapprojections/mp_br.html


  

Quanto a superfície de projeção



  

Quanto a superfície de projeção

● Há também as poli-superficiais, que utilizam mais 
de uma superfície de projeção de mesmo tipo;

● Exemplo, projeção policônica;

● A utilização de múltiplas superfícies muitas vezes 
diminui a distorção da projeção e/ou garantem 

características pertinentes.



  

Datum Planimétrico

● É um elipsoide referenciado sobre um geoide, 
provendo uma superfície de representação da forma da 

terra.

Projeções
● É uma função matemática que transporta coordenadas 

sobre um datum planimétrico (3D) para um plano (2D).



  

Recapitulando...

● Geoide;

● Datum;

● Sistema de 
Coordenadas;

● Projeções 
Cartográficas.



  

Escala Cartográfica – qual o 
problema?

● Representar entidades 
do mundo real em 

pequenas dimensões.



  

Escala Cartográfica – Definição

● Relação adimensional entre medidas num mapa e 
seus equivalentes na superfície da Terra;

E = dmapa / dterra

● Exemplo: 1/50.000 ou 1:250.000.



  

Exemplo



  

Relação entre as escalas 
cartográficas

● Quanto menor a escala, menor o custo do dado 
geográfico;

● o Quanto menor a escala, menor é o nível de 
detalhe dos dados.



  

Exemplo – conforme diminuímos, o 
nível de detalhe também cái



  

Sistema de Posicionamento Global

● Como funciona...



  

Sistema de Posicionamento Global

● O que é?

● Um sistema de localização sobre a Terra;

● Aparelhos que sabem sua posição enviam sinais 
de radiofrequência aos que não sabem;

● Possível ter disponibilidade 24 horas por dia e 
por todo o globo;

● Trabalha com latitude, longitude, altura e 
data/hora (?!);



  

Sistema de Posicionamento Global

● Projetos em destaque...

● Há apenas dois projetos em operação:
• GPS - NAVSTAR / EUA: Declarado operacional 

em 1995;
• Glonass / Russo: Desde 2008, ainda em 

ajustes.

● Há dois em implantação:
• Galileo / Europa: Previsão 2013;
• Compass / China: Previsão 2010/2011.



  

GPS/NAVSTAR – Sistema Americano

● Transmite latitude, longitude, altura e data/hora;

● Sistema referencial geodésico: WGS84;

● Cobertura global – 28 satélites controlados por 
estações terrestres;

● Posição com 4 satélites ou 3 satélites + altura;

● Oferece dois serviços:

– Militar: precisão de 1 metro;

– Civil: antes de 1995, com Disponibilidade 
Seletiva, precisão de 15 a 100 metros; 
depois de 1995, precisão de 10 a 30 

metros;



  

Qual é o principio da localização? 
(Analogia)



  

Qual é o principio da localização? 
(Analogia)

● Os satélites enviam através de radiofrequência sua  
 localização e a data e hora;

● O receptor por sua vez calcula o tempo de 
propagação do sinal, sabendo sua distância do 

emissor;

●  Precisa-se de quatro sinais de satélites distintos 
para   uma localização exata;



  

Onde Estou?

● Sei que estou a 20.000 
Km de um satélite que 

conheço sua 
localização!



  

Onde Estou?

● Sei também que estou a 
22.000 Km de outro 

satélite, onde conheço 
sua localização...



  

Onde Estou?

● E assim por diante. 
Agora com um terceiro 

satélite:



  

Onde Estou?

● Por fim, o quarto 
satélite...



  

Erros no sistema – a prática não é o 
ideal.

● No sistema há erros introduzidos por diversas 
fontes;

● Esses erros diluem a precisão da localização na 
superfície da Terra;



  

O que ocorre?



  

Fontes de Erros

● Veremos a seguir as principais fontes de erro do 
sistema GPS;

● Alguns dos erros são mitigados pelo receptor, 
outros requerem técnicas mais sofisticadas e 

outros são insolúveis;



  

Fontes de Erros

● Erro do relógio do 
satélite;

● Erro de efemérides dos 
satélites;

● Erros do receptor.

● Atrasos troposféricos e 
ionosféricos.



  

Dilution of Precision - DOP

● Os erros vistos 
anteriormente afetam 
cada reconhecimento 

de posição dos satélites 
– normalmente quatro;

● O cálculo da posição do 
receptor depende de 

cada cálculo da posição 
de cada satélite;

● Desta forma, os erros 
se relacionam...



  

Biografia

● A posição (geometria) dos satélites afetam a 
precisão da localização do receptor;

● Quanto mais centrados numa mesma região do céu, 
pior;

● Chamados esse evento de Diluição de Precisão ou 
Dilution of precision ou apenas DOP;



  

Métodos de Posicionamento

● Absoluto:

– Apenas um receptor;

– Mais utilizado na 
navegação;

– Menor precisão;

– Coleta de pontos ao 
longo do tempo não 

melhora 
significativamente a 

precisão;



  

Métodos de Posicionamento

● Absoluto:

– Apenas um receptor;

– Mais utilizado na navegação;

– Menor precisão;

– Coleta de pontos ao longo do 
tempo não melhora 
significativamente a 

precisão;



  

Métodos de Posicionamento
● Relativo:

– Tem-se um aparelho 
DGPS num ponto 

conhecido com boa 
precisão;

– O DGPS calcula sua 
posição pelo sistema 
GPS e compara sua 

posição de alta 
acurácia;

– Envia correções para 
receptores móveis;



  

Exemplo ilustrativo



  

Projetos de GNSS – GPS/NAVSTAR

● Controlado pelo sistema de Defesa do EUA;

● Há dois serviços: militar (precisão de 1m) e civil 
(precisão média 10 a 30m);

● Mais antigo projeto, começou em 1978 e foi 
declarado totalmente operacional em 1995;

● Constelação de 24 satélites + 4 sobressalentes;

● Equipamentos receptores amplamente aplicados.



  

Projetos de GNSS - GLONASS

● GLObal'naya NAvigatsionnaya Sputnikovaya Sistema 
(GLONASS);

● Iniciado pela URSS e assumido pela Rússia 
posteriormente;

● Foi iniciado em 1982, mas uso civil apenas em 1993 – 
também possui dois níveis de serviço (militar e civil);

● Projeto passou dificuldades de implementação – 
problemas econômicos. A Rússia retomou o projeto, 

buscando parceria internacional;



  

Projetos de GNSS - Galileo

● Conclusão para 2013/2014;

● Apenas para uso civil – há um serviço aberto (menor 
precisão) e um pago (melhor precisão);

● Projeto com 30 satélites;

● Dois satélites já lançados.



  

Projetos de GNSS – COMPASS/Beidou

● Projeto com 35 satélites – 5 geoestacionários.

● Dois serviços, um militar e outro civil;

● 5 satélites lançados;

● O sistema Beidou-1 já está operante com 4 satélite  
geoestacionários, atendendo somente o território 

chinês.



  

Projetos de GNSS - IRNSS

● Conclusão prevista para 2014;

● Sete satélites geoestacionários;

● Precisão estimada: >20m;



  

Projetos de GNSS - QZSS

● Contará com 3 satélites geoestacionários.

● Previsão de operação para 2013;

● Possuirá duas funções:

– Melhorar a precisão do sistema GPS 
(americano);

– Possibilitar o posicionamento (baixa qualidade)



  

Sistemas de Melhoria de Precisão

● o Sistemas auxiliares – não fornecem 
posicionamento, mas melhora a precisão da 

posição fornecida por outro sistema;

● Exemplos de sistema orbitais:

– Wide Area Augmentation System (WAAS) – 
EUA;

– European Geostationary Navigation Overlay 
Service (EGNOS) – Europa;

– Multi-functional Satellite Augmentation 
System (MSAS) – Japão;

– Frugo Geospatial Services (OmniSTAR) – 
Empresa Privada.



  

Sistemas de Melhoria de Precisão



  

Prática
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