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Editorial
Revista Militar de Ciência e Tecnologia chega ao ano de 

2013 com formato e conteúdo consolidados,  mantendo 

a regularidade cronológica, ou seja, a corrente edição é 

lançada alguns dias após o término do  trimestre corres-

pondente. A manutenção desta regularidade é uma meta 

que o Corpo Editorial se esforça por  atingir, aumentan-

do, dessa forma a credibilidade deste periódico científico.

A edição atual tem um viés de Geociências e Engenharia Cartográfica, na medida em 

que três dos cinco  artigos se referem àquela área do conhecimento. Os dois artigos 

restantes pertencem à área da Engenharia  Mecânica.

O artigo de abertura, de autoria de Teixeira, Colaço e Caldeira, insere-se no esforço 

desenvolvido na busca  por soluções alternativas autosustentáveis do uso de mistu-

ras diesel/biodiesel, pesquisando,  especificamente, o desempenho e viscosidade do 

combustível testado.

Em seguida, Martins e Coutinho da Silva apresentam, em seu artigo, uma discussão 

teórica de cinco fatores  básicos na pré-constituição de Sistemas de Informação Geo-

gráfica Temporais e também demonstram a  importância dos Historical Geographical 

Information Systems (HGIS), pela análise de oito HGIS disponíveis  na internet.

No próximo artigo, Coutinho da Silva e Gomes avaliam a maneira como os pes-

quisadores estão utilizando a  Realidade Aumentada em benefício da Cartografia, 

fazendo um levantamento de alguns estudos nessa área.

O artigo de Araújo e Rezende apresenta o resultado de sua pesquisa envolvendo a 

simulação numérica do  escoamento sobre uma placa fina inclinada, utilizando di-

versos modelos, com ênfase na análise da  anisotropia do escoamento.

Finalmente, Ferrari, Oliveira e Marquesa simulam, em modo pós-processado, o com-

portamento de um rastreador  GPS que estivesse constantemente recebendo corre-

ções, compatíveis com as transmitidas por meio do protocolo  RTCM 2.3, com uma 

latência conhecida..

Boa leitura.

A
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RESUMO

Este trabalho tem por objetivo medir a viscosidade e avaliar experimentalmente o de-
sempenho de misturas diesel/biodiesel em um motor monocilíndrico. O motor foi acoplado 
a um gerador de energia elétrica, o qual fornecia 1500 W, 3000 W e 4500 W a um siste-
ma elétrico. Misturas combustíveis com diferentes quantidades do diesel comercial (B4) 
e do biodiesel de palma esterificado (B100) foram testadas. A viscosidade cinemática, as 
emissões de NOx e o consumo específico de combustível das misturas de biodiesel foram 
medidas e analisadas por serem indicadores do desempenho motor. Ademais, as medidas 
de viscosidade cinemática dos combustíveis são de grande importância na caracterização 
do combustível e no projeto dos sistemas de bombeamento e injeção de combustível, bem 
como influencia o atraso da ignição. Os resultados revelam que o diesel comercial tem me-
lhor desempenho tanto no aspecto de eficiência energética quanto de emissões de NOx, 
bem como apresenta menor viscosidade que o biodiesel, favorecendo o sistema de injeção 
de combustível.

Palavras-chave: biodiesel, motor de combustão interna, viscosidade.

ABSTRACT

This study aims to measure the viscosity and evaluate experimentally the per-
formance of diesel / biodiesel mixtures in a single cylinder engine. The engine was 
coupled to an electric generator, which provided 1500 W, 3000 W and 4500 W to an 
electric system. Fuel mixtures with varying amounts of commercial diesel (B4) and 
biodiesel esterified palm (B100) were tested. The kinematic viscosity, NOx emis-
sions and the specific fuel consumption of the biodiesel mixtures were measured 
and analyzed as being indicators of motor performance. Moreover, measures of 
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kinematic viscosity of fuels are of great importance in the characterization and de-
sign of the fuel pumping and fuel injection systems as well as influence the ignition 
delay. The results reveal that the commercial diesel is better both in terms of energy 
efficiency as well as NOx emissions, and has lower viscosity than biodiesel, which 
is better for the fuel injection system.

Keywords: biodiesel, engine, viscosity.

INTRODUÇÃO

A substituição dos combustíveis de origem fóssil, considerados fontes não 
renováveis, por combustíveis de fontes renováveis, tornou-se um objetivo global, 
destacando-se em três áreas primordiais: a econômica, a política e a social. Entre-
tanto, para que a inserção de biodiesel no mercado se torne uma realidade é ne-
cessário transpor alguns obstáculos. Estudos mostram que motores de ciclo diesel 
só estão aptos a trabalhar, sem modificação, com misturas contendo até 20% de 
biodiesel. Acima deste percentual há entraves técnicos que necessitam de avalia-
ções mais elaboradas quanto ao desempenho, ao consumo específico de combus-
tível e às emissões do motor.

No Brasil, as investigações relativas à utilização de óleos vegetais, como 
combustível alternativo, ocorreram bem antes da crise do petróleo. As primeiras 
pesquisas foram desenvolvidas pelo Instituto Nacional de Tecnologia nos anos de 
1920. No ano de 1950, o Instituto de Tecnologia Industrial de Minas Gerais realizou 
ensaios, utilizando óleos combustíveis provenientes do ouricuri, da mamona e do 
algodão em motores 6 cilindros. Entretanto, somente nos anos 70 as pesquisas 
sobre a utilização de combustível de origem vegetal ganharam impulso. O objetivo 
principal era reduzir a dependência do petróleo, cujo preço e fornecimento estavam 
desestabilizados, devido às crises energéticas que assolaram o mundo naquela 
década (Osaki et al., 2008).

O ano de 1980 ficou marcado por uma descoberta importante: o Probiodie-
sel. Este combustível de origem vegetal, que tinha como objetivo substituir o óleo 
diesel. Óleos vegetais derivados da soja, do babaçu, do amendoim, do caroço de 
algodão, da colza, do girassol e do dendê foram utilizados como combustível. Na 
mesma década, foi criado o querosene vegetal de aviação que recebeu o nome 
de Prosene. Estas descobertas deram origem ao registro, pelo INPI, da primeira 
patente mundial do biodiesel e do querosene vegetal de aviação que, com tempo, 
passou a ser de domínio público (Parente, 2003). Em 1982, o Governo Fede-
ral lançou o Programa de Óleos Vegetais (OVEG), em parceria com a indústria 
automobilística.  O projeto estava voltado, especificamente, para a comprovação 
técnica da utilização do biodiesel em motores diesel. Mais uma vez, a motivação foi 
gerada pela alta nos preços do petróleo, reflexo da segunda crise que ocorreu em 
1979. O OVEG contou com a participação de diversos institutos de pesquisa como 
IME, IPT e UFC, além do apoio das indústrias automobilísticas, dos fabricantes de 
peças e dos produtores de lubrificantes. Entretanto, em 1985, o declínio do preço 
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do petróleo no mercado mundial fez com que os investimentos em estudos sobre 
combustíveis derivados de óleos vegetais desvanecessem, impedindo o desenvol-
vimento do programa (Hinrichs e Kleinbach, 2003).

A valorização dos aspectos ambientais, aliada a sustentabilidade dos siste-
mas energéticos e ao receio da notória instabilidade no preço do petróleo, trouxe 
de volta o interesse nos de óleos vegetais combustíveis. Com isso, diversas insti-
tuições passaram a desenvolver atividades neste campo e algumas ações gover-
namentais foram tomadas para impulsionar as pesquisas científicas. 

No ano de 2000, as universidades, centros de pesquisa e empresas brasilei-
ras, foram incentivadas a realizar projetos de desenvolvimento de tecnologia e de 
produção de biodiesel. Mais tarde, através da Portaria MCT 702, de 30 de outubro 
de 2002, o Governo Federal lançou o Programa Brasileiro de Desenvolvimento 
Tecnológico de Biodiesel – PROBIODIESEL. 

Em 2004, o Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel (PNPB) foi ins-
tituído, fruto de estudos realizados pelo Grupo de Trabalho Interministerial (GTI), que 
abordavam a viabilidade de utilização de biodiesel como fonte alternativa de energia. 

Finalmente, em 2005, o biodiesel foi introduzido na matriz energética brasi-
leira, por força de lei. A mesma lei ampliou as funções da ANP, que desde então 
assumiu a atribuição de regular e fiscalizar as atividades relativas à produção, ao 
controle de qualidade, à distribuição, à revenda e à comercialização do biodiesel 
e da mistura óleo diesel-biodiesel. O Marco Regulatório foi editado neste mesmo 
ano, o que tornou possível organizar a cadeia produtiva, definir as linhas de finan-
ciamento e estruturar a base tecnológica do biodiesel. Além disso, estabeleceu as 
condições legais para a introdução do biodiesel no óleo diesel comercializado no 
Brasil na proporção de 2%, em 2008, e de 5%, até 2013.

Entretanto, a Resolução nº 2 do CNPE publicada em março de 2008, alterou 
de 2% para 3% o percentual obrigatório de biodiesel ao óleo diesel, a partir de 1º de 
julho de 2008. Esta medida comprova que o Brasil pretende acelerar o processo de 
utilização de biodiesel, como fonte alternativa de energia. Motivos não faltam, uma 
vez que o consumo brasileiro de óleo diesel é da ordem de 36 bilhões de litros, dos 
quais cerca de 20% são obtidos por meio de importação de petróleo. A produção de 
biocombustível abre, portanto, possibilidades de modificar este cenário conferindo in-
dependência econômica e uma posição estratégica em relação ao combustível fóssil. 

O biodiesel é um éster de ácido graxo, obtido a partir da transesterificação, 
que é uma reação química de óleos ou gorduras de origem animal ou vegetal, com 
um álcool na presença de um catalisador (Meirelhes Filho, 2003).  Há várias espé-Há várias espé-
cies de vegetais no Brasil que podem ser utilizadas como matéria-prima do biodie-
sel: mamona, dendê (palma), girassol, babaçu, amendoim, pinhão manso e soja. O 
biodiesel pode também ser obtido por outros processos tais como o craqueamento 
e a esterificação.

A Resolução NR 7 de 19 de Março de 2008 da Agência Nacional do Petróleo, 
Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, publicada no DOU de 20 de março de 2008, 
estabeleceu a definição de biodiesel para todos os efeitos legais e de controle de 
qualidade: Biodiesel – B100: combustível composto de alqui-ésteres de ácidos gra-
xos de cadeia longa, derivados de óleos vegetais ou de gorduras animais, conforme 
a especificação contida no Regulamento Técnico nº 1/2008.o A mesma resolução 
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também estabeleceu a definição de misturas entre diesel e biodiesel: Mistura óleo 
diesel/biodiesel – BX – combustível comercial composto de (100-X)% em volume 
de óleo diesel, conforme especificação da ANP, e X% em volume do biodiesel.

O biodiesel apresenta uma série de características que o coloca em vantagem 
em relação ao combustível de origem fóssil. A principal delas consiste no fato de ser 
fonte de energia renovável em curto prazo ao contrário dos combustíveis fósseis 
que levam milhões de anos para se formarem. O biodiesel tem alto ponto de fulgor 
e, portanto, baixo risco de explosão, facilitando assim o transporte e o armazena-baixo risco de explosão, facilitando assim o transporte e o armazena-
mento. Em relação ao efeito estufa, a queima de biodiesel gera índices de poluição 
menores se comparada à queima de óleo diesel, proporcionando ganho ambiental 
para todo o planeta. A produção de plantas que originam o biodiesel gera emprego 
e renda no campo, contribuindo para diminuição do êxodo rural.

Apesar dos aspectos positivos, o biodiesel apresenta algumas desvantagens 
que podem comprometer a utilização dessa fonte de energia de maneira sustentá-
vel. Para suprir uma demanda mundial serão necessárias plantações em grandes 
áreas agrícolas. Isto pode ocasionar desmatamento indiscriminado de florestas em 
países que não fiscalizam adequadamente sua flora. Além disso, o uso de grãos 
para a produção do biodiesel pode acarretar aumento nos preços dos produtos 
derivados deste tipo de matéria-prima ou que os utilizam em alguma fase de pro-
dução.

Kalam e Masjuki (2002) examinaram o desempenho e as emissões dos gases 
em um motor de 4 cilindros Isuzu 4FB1 e, para coletar os dados, empregaram um 
dinamômetro e um analisador de gases Bosch ETT 008.36. No estudo foram utili-
zados três combustíveis diferentes, cujas características estão expostas a seguir: 
(OD) óleo diesel comum; (A) 50 ppm aditivo + 7.5% biodiesel de palma (POD) + 
92.5% OD; e (B) 50 ppm aditivo + 15% biodiesel de palma (POD) + 85% OD. Em 
relação à potência, os resultados mostram que, quanto maior a concentração de 
biodiesel de palma, melhor o desempenho do motor. Isto ocorreu devido ao aditivo 
IRGANOR NPA que influenciou a transformação de energia térmica em energia me-
cânica aumentando a eficiência no momento da combustão. Quanto às emissões 
de gases, foi observado que um aumento na concentração de biodiesel de palma 
no combustível utilizado acarretou diminuição de NOx, de CO e de HC, sendo que 
o óleo diesel apresentou os maiores índices desses produtos nas amostras de 
emissões coletadas.

Kanok-On e Chinda (2004) utilizaram um motor diesel monocilíndrico Yanmar 
– TF 85 LM para verificar seu desempenho, utilizando como combustível o óleo 
diesel comum; misturas B10, B50, B90 e B100 de biodiesel de palma e misturas 
B10, B50, B90 e B100 de óleo vegetal de coco in natura. Após vários experimen-
tos, constataram que a potência diminuiu quando o motor foi abastecido com as 
misturas de biodiesel de palma e misturas de óleo vegetal de coco in natura. Em 
contrapartida, o consumo específico aumentou à medida que a porcentagem de 
óleo diesel na mistura diminuiu.

Rakopoulos et al. (2006) conduziram um estudo experimental para avaliar 
o desempenho e a emissão de gases provenientes de um motor abastecido com 
vários combustíveis: misturas B10 e B20 de biodiesel de algodão, de soja, de giras-
sol, de colza e de palma). Os testes foram executados utilizando um motor diesel 
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monocilíndrico, trabalhando em velocidade angular de 2000 rpm e submetido a 
cargas média e alta. Os resultados mostram que as emissões de NOx tiveram su-
ave redução utilizando misturas B10 e B20 de óleo vegetal e misturas B10 e B20 
de biodiesel, se comparadas às emissões oriundas do diesel convencional. Quan-
to ao CO, foi observado o mesmo comportamento em relação às misturas B10 e 
B20 de biodiesel. Já as emissões de HC não apresentaram mudanças relevantes. 
Em relação ao consumo específico, os testes apontam um leve aumento tanto ao 
abastecer o motor com misturas B10 e B20 óleos de origem vegetal quanto com 
misturas B10 e B20 de biodiesel.

Kalam e Masjuki (2008) estudaram o comportamento do motor de 4 cilindros 
Isuzu 4FB1, utilizando três combustíveis diferentes: 100% óleo diesel (B0); 20% 
biodiesel de palma e 80% diesel B0 (B20); e B20 com X% de aditivo (B20X), onde 
X é a porcentagem do aditivo 4-Nonyl phenoxy acetic acid (NPAA) no combustível 
B20. Os resultados mostram que o B20X apresentou potência maior que o B20 e 
o B0, o que pode ser atribuído à influência do aditivo. Em relação ao consumo es-
pecífico, o comportamento do B20 e do B20X foram similares ao do B0 até atingir 
a velocidade angular de 2250 rpm, após este patamar, o consumo de combustível 
do B20 aumenta. O consumo do B20X continua semelhante ao do B0 até atingir a 
velocidade angular de 3500 rpm e depois aumenta. Quanto às emissões, a concen-
tração de NOx, CO e de HC são menores no combustível B20X, seguida do B20 e, 
por último do B0.

No presente trabalho, medidas de viscosidade cinemática dos combustíveis 
foram realizadas, pois são de grande importância na caracterização do combustível 
e na avaliação dos sistemas de bombeamento e injeção do combustível. Destaca-
-se ainda o fato da viscosidade influenciar o atraso da ignição e, portanto a efici-
ência da combustão. As emissões de NOx foram priorizadas em relação a outros 
poluentes por questões ambientais e técnicas. Neste sentido, ressalta-se o fato da 
poluição do ar por NOx estar ligada a sérios problemas respiratórios. Além disso, as 
emissões de NOx permitem uma avaliação qualitativa do processo de combustão. 
Ademais, o consumo específico de combustível foi adotado como um indicador da 
eficiência energética do sistema, sendo de fácil medição. 

METODOLOGIA

As medidas de viscosidade foram conduzidas em um viscosímetro SAYBOLT. 
Enquanto, um aparato experimental constituído por um motor AGRALE M90 aco-
plado a um gerador KOHLBACK ligado a uma instalação elétrica com nove lâm-
padas, divididas em três bancos de lâmpadas distintos, cada um composto por 
três lâmpadas de 500 W de potência cada, foi monitorado operando em diferentes 
condições. Uma representação das partes integrantes do sistema experimental é 
mostrada na Figura 1. Neste sistema, as emissões de NOx e do consumo específi-
co de combustível foram medidas.
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Figura 1 - Aparato experimental (Teixeira, 2010).

As especificações do motor e do gerador são apresentadas nas Tabs. 1 e 2, 
respectivamente.

Os testes foram executados com o motor trabalhando a uma velocidade an-
gular de 1800 rpm, utilizando 6 tipos de combustível: óleo diesel comercial (B4); 
biodiesel de palma obtido através do processo de esterificação (B100) e misturas 
(B20), (B40), (B60) e (B80).

Tabela 1. Especificação do Motor (Teixeira, 2010).

MOTOR AGRALE M90

Potência NB - ISO 3046 13 cv / 9,6 kW / 2500 rpm NBR ISO 1585

Torque Máximo 3,9 mdaN / 2350 rpm

NBR ISO 1585

Número de cilindros 1

Taxa de compressão 20:1

Sistema de injeção Injeção direta

Tabela 2. Especificação do Gerador (Teixeira, 2010).

GERADOR KOHLBACK

Potência kVA 7,5

Voltagem 220/117 V

Frequência 60 Hz

Os instrumentos utilizados para realizar os testes foram: opacímetro NA-9000 
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e analisador de gases MODAL 2010-AO. Ademais, para controlar o gerador, foi 
usado um sistema composto por: amperímetro HARTMANN e Braun com escala 5 
a 20 A e sensibilidade de 0,5 A; voltímetro HARTMANN e BRAUN com escala 100 
a 250 V e sensibilidade de 5. O acionamento parcial ou total das lâmpadas permitiu 
a variação da carga aplicada ao motor.

Portanto, o aparato experimental utilizado constitui um experimento de baixo 
custo que, com as devidas limitações, pode substituir o uso de um dinamômetro. 
Este aparato também se destaca pelo fato do uso de um grupo gerador representar 
uma real necessidade de aplicação do biodiesel em sistemas isolados de geração 
elétrica. Estes sistemas têm crescido em importância, em especial na região Ama-
zônica, em face das dificuldades de suprimento das comunidades mais afastadas.

O experimento foi dividido em três etapas. Na primeira, os terminais do ge-
rador foram ligados a um banco de lâmpada, totalizando uma demanda de 1500 
W. Na segunda etapa os terminais do gerador foram ligados a dois bancos de 
lâmpadas, totalizando uma demanda de 3000 W. E, finalmente, na terceira etapa 
os terminais do gerador foram ligados a três bancos de lâmpadas, totalizando uma 
demanda de 4500 W. Após a estabilização do motor, os dados relativos ao consu-
mo de combustível e às emissões foram coletados.

RESULTADOS

As viscosidades cinemáticas dos combustíveis utilizados nos ensaios estão 
apresentadas na Tab. 3. Estas medidas foram obtidas utilizando um viscosímetro 
SAYBOLT. A incerteza nestas medições é igual a � 0,2 cSt. Verifi ca-se que a visco-. A incerteza nestas medições é igual a � 0,2 cSt. Verifi ca-se que a visco- A incerteza nestas medições é igual a � 0,2 cSt. Verifica-se que a visco-
sidade cinemática aumenta com o aumento da quantidade de biodiesel na mistura. 
Portanto, quanto maior a quantidade de biodiesel no combustível, mais energia 
será necessária para o bombeamento do combustível.

Tabela 3. Viscosidade cinemática dos combustíveis a 40oC (Teixeira, 2010).

COMBUSTÍVEL n (cSt)

B4 3,4

B20 3,4

B40 3,6

B60 4,1

B80 4,7

B100 4,9

A viscosidade influencia diretamente a atomização, ou seja, quanto maior a 
viscosidade, maior o tamanho médio das gotas do spray combustível na câmara 
de combustão. Em consequencia, maiores gotas resultam em misturas piores e de 
queima mais lenta, prejudicanto a ignição e a eficiência da combustão. Logo, o au-
mento da viscosidade aumenta o atraso na ignição em motores ciclo diesel.

A Figura 2 ilustra o comportamento do motor em relação às emissões de NOx. 
Pode-se perceber que quanto maior a carga a que o motor é submetido maior é a 
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quantidade de NOx nos gases de exaustão. Observa-se também que o óleo diesel 
comercial (B4) apresentou os menores índices de emissão de NOx. Em contrapar-
tida, foram registradas as maiores emissões de NOx quando o motor estava abas-
tecido com biodiesel de palma (B100), um aumento médio de 8% nas emissões 
se comparada ao óleo diesel comercial (B4). Entretanto, considerando os erros 
experimentais, pode-se afirmar que os valores das emissões de NOx independem 
da quantidade de biodiesel na mistura combustível, salvo nas divergências das 
medidas realizadas para o B4 e o B100 com 4500 W.

Figura 2. Emissão de NOx.

O consumo específico de combustível (CEC) é um indicador da eficiência 
energética do sistema. Este parâmetro é calculado dividindo a vazão mássica do 
combustível pela potência produzida pelo motor.  A vazão mássica é resultado do 
produto da vazão volumétrica pela massa específica do combustível. As massas 
específicas dos diversos tipos de combustível utilizados neste estudo estão expos-
tas na Tabela 4. A incerteza destas medidas é igual a � 0,005 g/cm3.

Observando as Tabelas 3 e 4, constata-se que como a massa específica au-
menta com o a quantidade de biodiesel na mistura combustível, bem como a visco-
sidade cinemática. Portanto, a viscosidade dinâmica aumentará ainda mais com a 
quantidade de biodiesel na mistura combustível.

Tabela 4. Massa específica dos combustíveis a 26oC (Teixeira, 2010).

COMBUSTÍVEL ρ(g/cm3)

B4 0,832

B20 0,835

B40 0,836

B60 0,847

B80 0,853

B100 0,856

Para calcular a vazão volumétrica do combustível foi utilizada uma bureta de 
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100 ml de volume e observado o tempo que o combustível contido neste recipiente 
levava para ser consumido durante cada experimento. 

A Figura 3 apresenta o consumo de combustível referente aos testes de de-
sempenho dos combustíveis. Pode ser observado que, considerando a demanda 
do banco de lâmpadas de 4500 W, o óleo diesel comercial apresentou consumo 
específico de combustível inferior comparado ao biodiesel de palma (B100) e suas 
misturas.

Figura 3. Consumo específico de combustível (CEC).

Não foi possível calcular o consumo de combustível para o banco de lâmpa-
das de 1500 W porque a corrente registrada no sistema de controle ficou abaixo de 
5 A, portanto, fora da sensibilidade do equipamento.

CONCLUSÕES

As medidas de viscosidade realizadas revelaram que quanto maior a quanti-
dade de biodiesel na mistura maior a viscosidade do combustível. Portanto, cuida-
dos devem ser tomados com relação ao sistema de injeção de combustível ao se 
operar motores diesel com misturas diesel/ biodiesel. Combustíveis com viscosida-
de elevada podem provocar atrasos na ignição e comprometer o desempenho do 
motor. Consequentemente, o processo de combustão pode ser prejudicado a ponto 
de aumentar a emissão de poluentes e reduzir a eficiência energética do sistema.

Em relação às emissões de NOx verifica-se que aumentando a carga a que 
o motor é submetido aumenta a quantidade de NOx nos gases de exaustão. Isto 
provavelmente acontece devido à elevação da temperatura no interior do cilindro 
quando a carga no motor aumenta. Como o NOx se forma, principalmente, na fase 
de pré-combustão quando a temperatura na câmara de combustão é mais alta, um 
maior tempo de exposição à altas temperaturas acaba produzindo maior quantida-
de de NOx. Ademais, a formação do NOx também está relacionada a outros dois 
fatores: ao nitrogênio (N2) e ao oxigênio (O2)  presentes no ar da mistura ar-com- presentes no ar da mistura ar-com-da mistura ar-com-
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bustível no momento da combustão, ou ao nitrogênio presente na composição do 
próprio combustível. Como o combustível de origem vegetal utilizado neste trabalho 
apresenta baixos níveis de N2 na sua composição, a maioria das emissões de NOx 
está associada ao primeiro caso. Contudo, considerando os erros experimentais, 
pode-se afirmar que as emissões de NOx independem da quantidade de biodiesel 
nas misturas combustíveis testadas. 

O óleo diesel comercial (B4) apresentou consumo específico de combustível 
inferior quando a solicitação de carga requerida foi de 4500 W. O mesmo foi obser-
vado quando a solicitação de carga requerida foi de 3000 W. Assim, uma menor 
quantidade de diesel é requerida pelo motor, em comparação com o biodiesel, para 
o fornecimento de uma mesma quantidade de energia ao gerador.

Logo, levando-se apenas em consideração, a viscosidade cinemática e o con-
sumo específico de combustível, foi constatado que, nas condições avaliadas, o 
diesel apresentou melhor desempenho que o biodiesel de palma. 
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RESUMO

Este artigo apresenta discussão teórica de cinco fatores básicos na pré-cons-
tituição de Sistemas de Informação Geográfica Temporais, os quais são: tempo, 
interatividade, multimídia, hipermapa e classificação de tipos de mapas. Também 
demonstra a importância de Historical Geographical Information Systems (HGIS). 
A partir desta discussão teórica, é feita análise de oito HGIS disponíveis na WEB, 
levando-se em consideração tais fatores básicos. Conclui-se que a maioria das 
pesquisas na área de HGIS estão concentradas na América do Norte e países do 
oeste europeu, que a questão da interatividade necessita ser aprofundada e que o 
Brasil é um país onde há de se crescer o uso histórico de Sistemas de Informação 
Geográfica.

Palavras-chave: HGIS, SIG, História, Cartografia Histórica.

ABSTRACT

This paper presents theoretical discussion of five basic factors in the pre-cons-
titution of Temporal Geographic Information Systems, which are: time, interactivity, 
multimedia, hypermap and classification of the types of maps. Also it briefly de-
monstrates the importance of Historical Geographical Information Systems (HGIS). 
From this theoretical discussion, the analysis is made of eight HGIS available in the 
World Wide Web, by taking into consideration such basic factors. It is concluded 
that most of the research in the HGIS area is concentrated in North America and the 
west of Europe, that the question of interactivity needs to be improved and that in 
Brazil there is space for this new use of GIS to grow.

Keywords:  historical cartography, HGIS, GIS, History.
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INTRODUÇÃO

O presente artigo tem por objetivo principal fazer uma análise de oito Histori-
cal Geographical Information Systems (HGIS) disponibilizados na rede mundial de 
computadores, a Internet. Além disso, objetiva fazer uma discussão de cinco fatores 
teóricos básicos quanto à informação e formas de disponibilização da mesma em 
HGIS e requisitos para um Sistema de Informações Geográficas Temporal (SIGT). 

 
A informação geográfica e a temporalidade
A maioria dos Sistemas de Informações Geográficas (SIG) trabalha e permite 

visualizar informações estáticas no tempo, seja no passado, presente ou futuro, 
como bem afirma Yuan (1996).  No entanto, a questão do fator tempo em SIGs vem 
obtendo evoluções. Por exemplo, Gregory (2002), demonstra a potencialidade dos 
SIGs para auxílio em pesquisas no campo da História.

 
As três principais dimensões de um SIGT
Ao se criar um SIGT, deve-se levar em consideração três fatores principais 

quanto aos dados trabalhados: a espacialização (na forma de coordenadas), os 
atributos e o tempo.

Os programas de SIG disponíveis hoje estão começando a apresentar funcio-
nalidades temporais, ainda sem maiores avanços quanto a análises, porém com 
possibilidades de armazenamento da informação temporal. Um exemplo é o ESRI 
ArcGis 10.

A importância dos SIGT e HGIS
“Um SIG Temporal objetiva processar, gerenciar e analisar dados espaço-

-temporais” (Yuan, 1996).  O espaço está continuamente em transformação. A Car-
tografia possibilita, através de mapas, que elementos do mundo real sejam repre-
sentados em uma situação estática e em escala reduzida. No entanto, a informática 
e a cartografia digital potencializam a  representação de elementos e situações de 
mudança ao longo do tempo, além de facilitar modelagem de cenários de proces-
sos que podem acontecer no futuro, através dos Sistemas de Informação Geográ-
fica adicionados do fator tempo.

Daí vem a importância de maiores discussões e desenvolvimento de SIGT, 
para auxiliar nas pesquisas de elementos e processos pretéritos, assim como de 
contemporâneos e no auxílio de criar cenários de evolução de aspectos do real. 
Como exemplo, em um SIGT, seria possível analisar e representar graficamente a 
evolução da fronteira agrícola brasileira até os dias de hoje. E também,  através de 
dados de desmatamento, de economia e demográficos (migrações e crescimento 
da população), criar cenários para onde deverá ocorrer num futuro próximo o avan-
ço da fronteira agrícola, de forma a permitir melhor preparo para tratar as questões 
ambientais, sociais e econômicas que virão com tal cenário.

Langton (1972) apud Gregory (2002) afirma que “mais que simplesmente com-
parar momentos isolados, os quais assumem-se estarem em equilíbrio (chamando 
isso de análise sincrônica), pesquisadores deveriam ser capazes de estudar como 
processos operam através do tempo ‘atravessando uma série sucessiva de ima-
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gens sincrônicas do sistema’. Ele chama isso de análise diacrônica”. 
Neste sentido, os SIGT seriam uma ferramenta de utilidade para realizar aná-

lises diacrônicas, ou seja, analisar processos e transformações ao longo do tempo. 
Ou seja, ir além das análises sincrônicas que os SIGs convencionais realizam. 
Entendendo-se aqui sincronia como sendo as atividades e situações que ocorrem 
simultaneamente em um dado momento de tempo e diacronia com a noção de 
processo.

Um HGIS é um tipo específico de SIGT. Na essência, difere-se de um Siste-
ma de Informações Geográficas, pois tem como foco principal dados do passado 
(sejam dados antigos ou que representem tempos pretéritos) e servir a disciplinas 
que tenham caráter histórico, como tem a História e podem ter a Geografia e a 
Cartografia.  

De acordo com Gregory & Ell (2007), o “real teste para Historical GIS como 
uma disciplina é criar novas abordagens dentro das geografias do passado”. 

Exemplos da aplicabilidade de HGIS para a área militar é a possibilidade de 
se realizar estudos sobre conflitos bélicos pretéritos e quanto à definição de estra-
tégias para controlar áreas das quais não se tem mapeamento recente.

MATERIAIS E MÉTODOS

O primeiro passo da pesquisa foi buscar na rede mundial de computadores, 
HGIS disponíveis online. Foi criada uma tabela de sistematização do controle das 
características de cada um deles.

Os campos da tabela criados foram: 

• NOME DO SIG;
• SIGLA DO SIG;
• ÁREA DO ESTUDO;
• PERÍODO HISTÓRICO;
• TEMAS;
• FONTES;
• TIPO DE REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (VETOR OU RASTER);
• DESENVOLVIDO POR;
• PROGRAMA;
• INTERATIVO (SIM OU NÃO);
• ANIMADO (SIM OU NÃO);
• URL (ENDEREÇO WEB);
• OUTRAS OBSERVAÇÕES. 

Portanto, cada um dos HGIS teve suas análises pautadas e classificadas se-
gundo esSes critérios. Além disso, quando disponíveis, também foi feita leitura so-
bre o desenvolvimento de cada um destes SIGs.

Foram oito os HGIS escolhidos para a análise:
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• Great Britain Historical Geographical Information System (GBHGIS);
• Belgian Historical GIS (HISGIS);
• HGIS Germany;
• China Historical GIS (CHGIS)
• National Historical Geographic Information System (NHGIS) – dos EUA;
• The Digital Atlas of Roman and Medieval Civilization (DARMC);
• Regnum Francorum Online;
• Atlas of Historical County Boundaries Project (AHCB) – dos EUA.

Concomitantemente, foram realizadas pesquisa e leitura bibliográfica acerca 
dos temas: multimídia, hipermídia, hipermapa, interatividade, tempo na cartografia, 
tempo em SIGs, SIG Temporal e HGIS.

 

DISCUSSÃO TEÓRICA DE FATORES CONCERNENTES A UM HGIS

Estudos relacionados a Sistemas de Informação Geográfica são multidisci-
plinares: envolvem os campos da Informática, Geografia, Cartografia e ainda do 
que está sendo mapeado, como, por exemplo, nos campos da Biologia, Ecologia, 
Engenharias, Medicina e, no caso de um HGIS, a Cartografia Histórica.

O conceito aqui entendido como Cartografia Histórica vai de acordo ao de 
Rossato (2006), segundo o qual a mesma “tem como enfoque as características 
temporais das representações cartográficas, assim como seu estudo, construção 
e utilização”.

Aqui serão apresentados cinco fatores básicos que devem ser levados em 
consideração na elaboração de HGIS.

Tempo em SIG
Um SIG representa uma situação estática, seja de quando for. Um SIG Tempo-

ral e consequentemente um HGIS deve ter a possibilidade de representar mudanças 
que ocorrem no espaço ao longo do tempo, ou seja, processos. Beser de Deus (2005) 
afirma que “as relações entre os períodos históricos e a organização espacial também 
devem ser analisadas; elas revelarão uma sucessão de sistemas espaciais na qual 
o valor relativo de cada lugar está sempre mudando no correr da história”. Ou seja, a 
ideia de processo é essencial ao se projetar um HGIS, seja qual for a forma como os 
dados serão analisados e posteriormente visualizados graficamente. Sem a ideia de 
processo, perdem-se informações sobre quaisquer que sejam as feições e atributos 
mapeados, uma vez que os objetos geográficos estão constantemente e ininterrupta-
mente sob ações, mesmo que a ação seja a de se manter estática a forma ou atributo 
do objeto.

A tecnologia dos SIGs facilita a representação cartográfica do tempo, ou seja, dos 
processos, seja por meio de sequência de mapas animados, seja pela interatividade e 
criação e visualização de mapas que demonstram situações ao longo do tempo.

Portanto, ao criar-se um HGIS, o desenvolvedor deve ter claro se quer apenas 
armazenar e representar graficamente informações temporais estáticas de diferentes 
períodos ou se deseja aprimorar seu sistema de forma a permitir a análise dos proces-
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sos e mutações que ocorrem ao longo do tempo.

Interatividade
Quanto à interatividade, Peterson (1995) apud Costa (2006) diz que três 

exemplos na cartografia de interação entre imagem e usuário são: mudança na 
escala (zoom in e zoom out), perspectiva (rotações) e simbolização (mudanças dos 
símbolos e das cores). Filho (2000) apud Costa (2006) acrescenta outras duas: 
translação e distorção.

O desenvolvedor do SIG tem o controle de o quanto interativo será seu siste-
ma, de como o usuário pode proceder, tendo mais ou menos liberdade dentro do 
sistema. De acordo com Resch & Jordan (2001) apud Ramos (2005), a interativi-
dade seria definida por três tipos de abordagem: abordagem flexível, abordagem 
restritiva e abordagem restritiva/flexível. Na primeira, o usuário pode realizar múl-
tiplos caminhos dentro do sistema interativo. Na restritiva, o desenvolvedor cria 
certas restrições, dentro das quais, o usuário pode manipular as informações.  Na 
última abordagem, as informações cartográficas são dividas por temas, sendo que 
apenas entre alguns pré-determinados é possível fazer combinações.

 Estas abordagens são semelhantes às apresentadas por Costa (2006), que 
divide os mapas interativos em: 

mapa interativo estático - onde geralmente o que se pode fazer é mudar as 
cores de algumas feições representadas, mudar a simbolização e executar consul-
tas aos bancos de dados

mapa interativo dinâmico - que consiste em colocar mapas em sequência, 
como se fosse uma animação, na qual o usuário pode avançar ou retroceder na 
animação programada.

Multimídia
Entendendo-se aqui multimídia como o uso e combinação de mais de uma das 

formas de meios de comunicação, como imagens, sons, vídeos, cheiros e textos, 
de acordo com um dos pontos de vista exposto por Mayer (2001) apud Carvalho 
(2002): “os modos de apresentação, isto é, os formatos utilizados para apresentar 
a mensagem: texto, imagens, animações, som”.

Costa (2006) discute os tipos de mídia, e afirma que seriam cinco tipos de 
mídia digitais:

• Mídia de percepção; 
• Mídia de representação;
• Mídia de apresentação;
• Mídia de armazenamento;
• Mídia de transmissão.

Enfatiza a mídia de percepção, pois entende que é a que está relacionada 
à Cartografia. Discorre e apresenta dados sobre como o ser humano percebe e 
retém informações provenientes de diferentes formas, quanto aos cinco sentidos 
humanos, cujas formas são: texto, som, imagem, vídeo, animação, e o que chama 
de outros tipos de mídias digitais (ainda em testes e criações). Afirma que a visão é 
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o sentido mais estimulado nos Homens. 
Costa (2006) ainda discorre sobre a multimídia interativa, ou seja, somando-

-se a discussão de multimídia à de interatividade: 

“o termo multimídia interativa surge quando o usuário tem a possibilidade de 
intervir na seqüência de um determinado documento, manipulando sua estrutura, e 
acionando dispositivos sonoros, ou quaisquer outros dispositivos multi-sensoriais, 
que estejam representados digitalmente no mesmo. Segundo PETERSON (1995), 
na multimídia interativa o usuário deixa de ser passivo, como se comportaria ao 
ver um filme ou uma apresentação de slides, e passa a interagir ativamente com 
o documento em questão, buscando, recuperando e manipulando as informações 
contidas no mesmo. Dois componentes principais da multimídia interativa são: o 
hipertexto e a hipermídia”

Nas hipermídias, o usuário tem autonomia para definir a sequência na qual 
quer ver/ouvir as informações apresentadas e disponíveis. Os hipertextos são in-
formações agregadas em forma de texto ao mapa, imagem, vídeo ou outro objeto 
que esteja sendo analisado.

Uma vez discutido e entendido multimídia e hipermídia, pode ser, portanto, 
interessante disponibilizar em um SIG possibilidades de acesso a mais de uma 
mídia além do próprio mapa, de forma a permitir uma maior interatividade e facilitar 
a comunicação entre cartógrafo (no caso o gerente do sistema) e usuário, para que 
este último consiga aproveitar e apreender com mais facilidade as informações que 
se objetivam transmitir. No caso de HGIS, por seu caráter histórico, pode ser impor-
tante anexar relatos, textos e mapas antigos.

Hipermapa
Entendendo-se hipermídia como a possibilidade de o usuário ter autonomia 

para definir se deseja ou não acessar as diversas possibilidades e ofertas de mídias 
disponibilizadas no sistema, agora  será apresentado o conceito de hipermapa.

Kraak & Omerling apud Ramos (2006) afirmam que deve ser diferenciado o 
mapa clicável de um hipermapa. Os primeiros são utilizáveis para a criação de atlas 
eletrônicos de comunicação, de apenas visualização, ou seja, mapas prontos, nos 
quais o usuário tem links para outros mapas e mídias, mas sem a possibilidade de 
editar e fazer consultas espaciais interativas. Já os hipermapas de bancos de da-
dos georreferenciados são utilizados na criação de atlas eletrônicos interativos ou 
atlas eletrônicos analíticos.

Quanto aos mapas clicáveis, o desenvolvedor definiria o caminho que o usu-
ário do conjunto de mapas pode seguir, através de uma hierarquia de hiperlinks, os 
quais ligam os mapas.

Já os hipermapas baseados em bancos de dados permitem uma flexibilidade 
muito maior, sendo os mapas representações gráficas dos dados georreferencia-
dos e atributos destes armazenados, ambos, em um banco de dados, o qual com-
porta dados de áudio, vídeo, som, imagem, textos e outros tipos. São, portanto, 
mais flexíveis e relacionais, uma vez que podem permitir consultas e manipulação 
de aspectos da visualização cartográfica (zoom, pan, simbolização e cores etc). 
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Para um HGIS que se propõe mais completo, pode ser necessário um grau 
de interatividade avançado, portanto nos hipermapas deve haver a possibilidade de 
manejo do tempo.

De acordo com Rossato (2006), o que diferencia um hipermapa dos mapas 
multimídia interativos é que naquele todas as informações encontram-se georrefe-
renciadas e permite consultas e trajetos de acesso entre os mapas de forma não 
linear, indo de acordo com Ramos (2005). Um exemplo de todas as informações 
serem georreferenciadas é a possibilidade que alguns aparelhos de telefone celular 
já apresentam, de a cada foto que for tirada ser associado um par de coordenadas 
geográficas do local da fotografia. Se for colocado um link para esta fotografia em 
um mapa, estará sendo realizado um hipermapa, de acordo com o que foi visto aqui.

Classificação de Mapas
Outra questão que se impõe é a concernente a onde se encaixam os mapas 

criados para um HGIS.
• Rossato (2006) apresenta definições de mapa antigo, mapa histórico, mapa con-

temporâneo e mapa do futuro, que resumidamente são as seguintes:
• Mapa antigo – aquele criado no passado e cuja representação já não mais é fiel 

ao que se observa no presente.
• Mapa histórico – criado no presente, porém representando situações pretéritas.
• Mapa contemporâneo ou do presente – definição mais complexa. Porém, simpli-

ficando, refere-se aos mapas que não importa quando tenham sido produzidos, 
representam a situação atual, na perspectiva do observador. Ou seja, podem ter 
sido feitos no passado, como uma previsão do futuro e estarem no momento atual 
refletindo tal prognóstico.

• Mapa do futuro – criado no presente ou no passado, com o objetivo de represen-
tar uma situação que poderá existir no futuro, ou seja, que ainda não existe na 
visão do observador.

• Mapa temporal – criado para fazer representações de situações/cenários de dife-
rentes períodos, sejam do passado, contemporâneos ou do futuro.

• De acordo com esta classificação, os mapas produzidos nos HGIS analisados 
entram na classificação de mapa histórico.

ANÁLISE DOS HGIS

Os HGIS analisados são bastante heterogêneos entre si no que se refere a 
período histórico, temas explorados, funcionalidades, interatividade e programas 
de implementação.

O GBHGIS apresenta dados censitários, de resultados de eleições, de uso 
da terra, de indústria, emprego, pobreza e religião na forma de mapas matriciais 
(raster) da Grã Bretanha. Desenvolvido pela Universidade de Portsmouth, abrange 
o período entre 1801 d.C. e 2001 d.C. Seus mapas raster são interativos apenas 
no que concerne a zoom e pan, não são animados. Não há informações sobre pro-
gramas utilizados.

O HISGIS apresenta dados de evolução da população, estatísticas (agricultu-
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ra, uso da terra, população e indústria) e unidades territoriais da Bélgica. O período 
histórico abrange entre 1800 d.C. e 1963 d.C. para alguns dados e entre 1800 d.C. 
a 2003 d.C. para outros. Os dados de cada mapa são válidos para os dias 31/12 
do ano em questão. São dados vetoriais associados a um banco de dados espaço-
-temporal, sendo visualizados através do programa Common GIS, que é carregado 
diretamente pelo site e permite interatividade no nível de visualização e consultas. 
Não apresenta animações. Desenvolvido pelo Departamento de História Moderna 
e Contemporânea da Universidade de Ghent. 

O HGIS Germany apresenta dados vetoriais de divisas de estados e provín-
cias de acordo com as Federações/Reinos, Topografia e Vias (ferrovias e rodovias) 
da Alemanha. O período histórico abrangido é de 1820 d.C. a 1914 d.C.. Foi criado 
e disponibilizado com o programa ESRI ArcGis 9.3. Apresenta interatividade de 
visualização, consultas, sobreposição de layers e pode ser considerado dentro da 
classificação de mapas multimídias, uma vez que clicando em certas feições do 
mapa, o usuário é transferido a outras páginas onde estão disponíveis dados em 
outras formas de mídia. Não são mapas animados. Desenvolvido pela Fachhochs-
chule Mainz.

O CHGIS, desenvolvido pela Universidade de Harvard, possui dados vetoriais 
de locais povoados e unidades administrativas históricas na China no período entre 
221 a.C. e 1911 d.C.. Na verdade, são disponibilizados os dados para download 
que podem ser trabalhados em programas como ArcGis e MapInfo. No site há tam-
bém mapas raster temáticos para visualização e uma aplicação em que é possível 
ver de forma interativa (quanto a visualização e consultas ao banco de dados) da-
dos de 1820 d.C. das províncias e condados chineses. Não apresenta animações.

O NHGIS, cujo acesso ao SIG efetivamente é feito através do site Social Ex-
plorer, apresenta dados vetoriais censitários e das fronteiras dos Estados Unidos 
de 1790 ao presente. Há interatividade na forma de visualização, simbolização, 
consulta, relatórios e ainda é possível criar sequências animadas dos mapas cria-
dos pelo usuário, de forma semelhante à de programas de edição de vídeos. Algu-
mas aplicabilidades e dados são restritos a usuários Premium, um serviço pago. O 
NHGIS foi desenvolvido pela Universidade de Minnesota.

O DARMC, desenvolvido pela Universidade de Harvard, apresenta dados ve-
toriais de um grande número de temas relacionados ao Império Romano entre 0 e 
1500 d.C., como redes de estradas romanas, pontes, aquedutos, cidades, assen-
tamentos, instalações militares, minas, vilas, santuários, ascensão e queda dos 
principais reinos e impérios da Europa Medieval, os escritórios da Grande Compa-
nhia de Comércio da Liga Hanseática, expansão do monasticismo de Cluniac, as 
Universidades Medievais, sedes episcopais do império romano tardio, Bizantinos e 
Europa Medieval, províncias eclesiásticas da Europa e dioceses da França Medie-
val; expansão da Peste Negra; entre outros. O programa utilizado para desenvolvi-
mento e disponibilização na web é o ESRI ArcGis. É interativo, podendo-se definir 
zoom, pan, medir distâncias e áreas, definir quais layers exibir e sobrepor e fazer 
consultas. Não apresenta animações.

O Ragnum Francorum Online é um HGIS interativo (possível alterar visualiza-
ção, fazer consultas, determinar quais layers devem aparecer, definir o período que 
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se deseja visualizar, se é para aparecer a base física) e hipermídia, em que dentro 
do mapa pode-se clicar em informações georreferenciadas, como acesso a livros 
e vídeos pela localidade. Neste sentido, entraria na categoria de hipermapa. Apre-
senta dados vetoriais do período 614 d.C. a 840 d.C. do Reino Francês, atividades 
dos Reis Merovíngios e Carolíngios, doações de nobreza e desenvolvimento das 
propriedades de monastérios e outras instituições; igrejas; itinerários de viagens. 
Há uma íntima relação com a literatura histórica, de onde se extraíram parte dos 
dados. Desenvolvido pelo sueco Johan Åhlfeldt utilizando-se do FW Tools e o site 
está em Java script.

O AHCB apresenta como temas os limites e nomes dos condados dos Esta-
dos Unidos na forma vetorial. O período de abrangência é entre 1600 d.C. e 2000 
d.C.. É interativo na medida em que permite consultas, identificação de dados dire-
to no banco, medição de áreas, polígonos e distâncias, zoom e pan. Não apresenta 
animações. Desenvolvido no William M. Scholl Center for American History and 
Culture na The Newberry Library em Chicago.

CONCLUSÕES

Conclui-se que no campo teórico anterior à construção de um HGIS devem 
estar definidos os conceitos de cartografia histórica, tipos de mapas, interatividade, 
multimídia, hipermídia, hipermapa e tempo para que o desenvolvimento do sistema 
ocorra de acordo com os requisitos de HGIS que se queria construir. Uma analogia 
que pode ser feita é com a construção de um bom Modelo Conceitual de Banco de 
Dados antes da implementação do mesmo.

O maior desenvolvimento de HGIS está concentrado na América do Norte e 
Europa Ocidental. Há diversidade dos temas explorados, mas nota-se desenvolvi-
mento nas tecnologias e interesse de implementação de HGIS.

Apenas dois dos HGIS analisados possuem informações multimídia disponí-
veis e apenas um entra na categoria hipermapa. Por ser uma tecnologia e campo 
ainda recente, explica-se a pouca interatividade, falta de recursos de animação e 
associação a dados multimídias, muito menos quanto ao desenvolvimento de hi-
permapas.

Um problema comum a todos HGIS pesquisados é que as consultas permiti-
das são sobre atributos mapeados ou sobre questões espaciais efetivamente. Não 
é possível realizar consultas de forma automática que retornem evoluções ao longo 
do tempo. Ou seja, o armazenamento da informação temporal está bem estrutura-
do, porém as possibilidades de consultas e análises temporais ainda são reduzidas 
em comparação às espaciais.

Há campo para a criação de HGIS no Brasil, onde ainda são incipientes as 
pesquisas neste sentido e também a implementação de tais sistemas. 
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RESUMO

A Realidade Aumentada é uma tecnologia que a cada dia vem tomando mais 
espaço no nosso cotidiano. Sendo esta uma técnica que insere objetos virtuais em 
um ambiente real, verifica-se que o seu uso está se difundindo por diversos campos 
da ciência. A Cartografia não pode ficar alheia a este desenvolvimento, tendo em 
vista que pode trazer grandes dimensões para a visualização de dados cartográ-
ficos. Desta forma, este trabalho pretende avaliar de que maneira pesquisadores 
estão utilizando a Realidade Aumentada para benefício da Cartografia, fazendo um 
levantamento de alguns estudos nessa área.

Palavras-chave: Cartografia, Realidade Aumentada, visualização cartográfica.

ABSTRACT

Augmented Reality is a technology that every day is taking more space in our 
daily lives. Since this is a technique that inserts virtual objects in a real environment, 
it appears that its use is spreading in many fields of science. Cartography can not 
remain oblivious to this development, with a view that can bring large for the display 
of map data. Thus, this work aims at assessing how researchers are using Aug-
mented Reality for the benefit of cartography, surveying some studies in this area.

Keywords: Cartography, Augmented Reality, cartographic visualization.

INTRODUÇÃO

A realidade aumentada surge trabalhando com a mistura de ambiente real e 
objetos virtuais em 2D ou 3D, esta tecnologia vem sendo aplicada nas áreas de 
entretenimento, saúde, educação, industrial e etc. Se tratando de uma tecnologia 
de visualização de dados digitais, era apenas uma questão de tempo para que a 
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cartografia buscasse na realidade aumentada, um suporte para novas formas de 
representação de dados.

O objetivo deste trabalho é investigar as possibilidades de aplicação da re-
alidade aumentada na Cartografia a fim de desenvolver produtos em plataformas 
dinâmicas e interativas para o usuário do mapa, analisando a viabilidade de apli-
cação da tecnologia na cartografia e identificar a contribuição resultante da junção 
dessas áreas do conhecimento.

O trabalho se justifica no fato do uso cada vez maior da tecnologia no desen-
volvimento de novas formas de visualização cartográfica; o uso crescente do 3D 
que, em certas aplicações, contribui à cartografia e que também é amplamente 
usado na realidade aumentada e a produção de mapas em formato digital e intera-
tivos.

INTERATIVIDADE NO USO DO MAPA E VISUALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA

O termo interatividade surgiu na década de 1970 e traduz uma qualidade téc-
nica das máquinas de natureza dinâmica, um contexto em que está inserido o com-
putador. Para Ricarte (2011), a interatividade deve ser entendida diferentemente do 
termo interação. Este último, segundo o autor, é mais relacionado à biologia que 
indica uma ação recíproca entre dois ou mais agentes físicos e biológicos (RICAR-
TE, 2001). Corrêa (2006), afirma que interação é uma prática comunicacional que 
ocorre mediada por computador. 

Ricarte (2001), afirma ainda que interatividade é a possibilidade de transfor-
mar o usuário ao mesmo tempo em emissor e receptor da mensagem. No uso do 
termo na informática, Fogliano (2008) ressalta que a interatividade é uma ação 
propositada do sujeito inteligente sobre um objeto no seu ambiente. O fluxo de in-
formações trocadas causa, tanto no sujeito quanto no objeto, transformações em 
algum nível de suas estruturas.

Neste trabalho, entende-se interatividade como um termo diretamente rela-
cionado ao uso de computadores, novos sistemas que buscam uma melhor forma 
de se relacionar com o usuário surgem a cada dia. No ambiente computacional, a 
interatividade faz a intermediação entre o usuário e a máquina, fazendo a tradução 
na comunicação entre as partes. Nesse sentido, um tema dominante nos estudos 
da interação homem-máquina complexidade em que esse processo ocorre, busca-
-se projetar sistemas que sejam de fácil apreensão e utilização conforme aponta 
Queiroz Filho e Rodrigues (2007).

Em uma época em que computadores com uma alta capacidade de proces-
samento já são comuns, o número de ferramentas para manipulação de sistemas, 
junto ao número de informação que são apresentadas ao mesmo tempo podem 
acabar se tornando incompreensíveis para a maior parte da população e invali-
dando o seu uso. Shneiderman (1998 in Queiroz Filho e Rodrigues, 2007), afirma 
que uma interface interativa e bem estruturada é capaz de “desaparecer” e o usu-
ário utiliza apenas a sua capacidade intelectual na tarefa, ou seja, o usuário não 
percebe mais a intermediação, a presença da ferramenta e passa a agir como se 
estivesse imerso no ambiente computacional.
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A visualização cartográfica está diretamente relacionada ao conceito de visua-
lização científica. Conforme afirma Taylor (1994) a visualização refere-se utilização 
de modernas técnicas de computação a fim de explorar o poder analítico e comu-
nicativo da interpretação visual. A visualização busca provocar a apreciação de in-
formações contidas em um conjunto de dados de maneira intuitiva. Ainda segundo 
Taylor (1994), se imagens semelhantes ao mundo tridimensional natural puderem 
ser usadas como modelo, obtém-se um aperfeiçoamento da análise.

MacEachren (1995), conforme mostra a figura 1, destaca dois níveis de visua-
lização cartográfica e de interatividade. Em um nível observa-se a atividade pública 
com um baixo nível de interatividade e na outra ponta o inverso disso, a atividade 
privada com um alto grau de interatividade. O autor atribui a este alto nível de inte-
ratividade no uso privado ao aporte da informática.

Figura 1. Cubo de MacEachren. (Adaptado de MacEachren 1995.)

O desenvolvimento da informática nas últimas décadas do século XX, que di-
fundiu para a população, computadores com alta capacidade de processamento de 
dados, trouxe maior dinamismo na manipulação dos dados cartográficos. A facilida-
de na manipulação dos dados, juntamente com as várias maneiras de visualização 
de um mesmo fenômeno, sob várias perspectivas, proporciona novas formas de 
análise.

O impacto da internet na divulgação de dados cartográficos hoje é bem evi-
dente, a criação de rotas e localização de endereços, são serviços extremamente 
comuns. Hoje é possível dizer que a internet é um importante meio para a dissemi-
nação de mapas, atingindo a todo tipo de usuário desde o iniciante ao mais capaci-
tado, não se limitando ao uso de computador para o acesso, sendo cada vez mais 
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comum o uso de mapas via web a partir do celular.
Dando sequência a todo esse processo de avanço tecnológico na cartogra-

fia, o uso interativo de mapas surge trazendo novas possibilidades no processo 
tecnologia-cartografia. Segundo Casanova  et al. (2005), a capacidade para mani-
pular dinamicamente as representações mapeadas pode alterar substancialmente 
a capacidade de “leitura” do mapa. Na cartografia, a interatividade faz com que o 
usuário deixe de ser um leitor passivo e passe a controlar os vários componentes 
de análise e atue diretamente na construção do objeto.

Essa interatividade se desenvolveu ao longo dos anos. A cada dia novas tec-
nologias surgem elevando o nível de interatividade, buscando sempre uma manipu-
lação mais intuitiva, uma interface mais transparente nesse processo.

REALIDADE AUMENTADA

O termo realidade aumentada (RA) envolve um conjunto de tecnologias de 
visualização de dados digitais que está inserido em um contexto mais amplo envol-
vendo a virtualidade aumentada e a realidade misturada, sendo estas, variações da 
realidade virtual (RV) (Tori et al, 2006). De acordo com Azuma (1997), a RV busca 
a imersão completa do usuário em um ambiente artificial gerado por computador, 
desta forma a noção de realidade é perdida, pois o usuário não tem o contato visual 
com o ambiente real à sua volta. Na RA ocorre uma inserção dos objetos virtuais 
no mundo real de forma que o usuário, ao visualizar os dados virtuais sobrepostos 
ao ambiente, não perca a noção de realidade e ainda assim possa interagir direta-
mente com esse ambiente aumentado.

A RA está inserida no âmbito da realidade misturada, que é um ponto de 
transição entre o mundo real e o mundo virtual onde ocorre a mistura desses dois 
ambientes (figura 2). Kirner e Tori (2006) definem a realidade misturada como a 
sobreposição de objetos virtuais em 3D com o ambiente real, onde o usuário pode 
perceber essa fusão com apoio de algum tipo de dispositivo tecnológico. Ainda se-
gundo os autores, a realidade misturada tem como meta construir um ambiente tão 
realista que o usuário não teria como distinguir entre o que é real e o que é virtual. 
Este termo é amplo, abrange duas tecnologias, além da RA também a virtualidade 
aumentada. 

Conforme apontam Kirner e Tori (2006) a virtualidade aumentada pode ser 
definida como o enriquecimento do ambiente virtual com objetos reais capturados 
em tempo real. É um caso particular da realidade virtual, onde o ambiente virtual 
predomina.  

Figura 2. Realidade Misturada. (adaptado de Milgran, 1994).
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A RA é também um caso particular da realidade misturada e pode ser defi-
nida como o enriquecimento do ambiente real com objetos virtuais, usando algum 
dispositivo tecnológico e funcionando em tempo real, havendo neste caso uma 
predominância do ambiente real (Kirner e Tori, 2006). Azuma (2001) aponta três 
características básicas que um sistema de RA deve possuir que constituem a es-
sência desta tecnologia:

- Combinar o real e o virtual;
- Interatividade em tempo real;
- Alinhamento de objetos reais e virtuais entre si;
Segundo Cunha (2011) a RA pode ser classificada em quatro grupos, confor-

me o tipo de display utilizado:
- Optical See-Trough AR: Esta forma de visualização permite ver os objetos 

virtuais inseridos no mundo real diretamente com o auxílio de um capacete HMD 
(Head-Mounted Display) transparente. Uma dificuldade deste tipo de visualização 
diz respeito à luminosidade no cenário real que pode influenciar diretamente na 
qualidade das imagens apresentadas.

- Vídeo See-Trough AR: Esta modalidade utiliza capacetes HMD opacos com 
câmeras de vídeo que mostram ao usuário imagens com a junção do mundo real 
com os objetos virtuais.

- Monitor Based AR: Esta forma de visualização faz uso de monitores de com-
putador (desktop ou portátil) com o auxílio de uma câmera para exibir imagens 
mescladas do ambiente real com os objetos virtuais.

- Projector Based AR: Este modo utiliza objetos do mundo real como base 
para representar diretamente os objetos virtuais, com a ajuda de um projetor.

Outras propostas de visualização de dados virtuais sobre o mundo real já 
estão sendo desenvolvidas. Técnicas que identificam áreas específicas, formatos 
de objetos ou de pessoas já são uma realidade, desta forma, exclui-se o uso de 
marcadores e qualquer objeto pode ser calibrado diretamente na câmera para a 
projeção da informação.

Os primeiros estudos nessa área datam da década de 1960, quando surgiram 
os primeiros HMD. Com o passar dos anos ocorreu um desenvolvimento tecnoló-
gico imenso na área e a inserção desta tecnologia em diversos campos da ciência 
comprovando a sua interdisciplinaridade. Atualmente, com o auxílio da internet a 
disseminação dessas tecnologias ficou mais fácil.

EXPERIÊNCIAS DE REALIDADE AUMENTADA EM CARTOGRAFIA

A interação entre RA e Cartografia já acontece, alguns pesquisadores já re-
alizam trabalhos que buscam integrar essas tecnologias gerando novos produtos. 
Shelton e Hedley (2002) desenvolveram pesquisas iniciando seu trabalho na apli-
cação de um modelo tridimensional e animado da Terra e sua relação com o Sol, 
eles relatam ser possível ensinar para os alunos, a partir deste modelo diversos 
temas, como movimento da Terra, noções de localização, hemisférios Norte e Sul. 
Os autores verificaram que os modelos chamaram a atenção dos alunos, que o 
movimentaram de formas diversas. A aplicação da técnica utilizada requer o uso de 
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óculos HMD para a realização das tarefas.
O trabalho desenvolvido por Bobrich e Otto (2002), integra marcadores para 

a visualização de elementos em RA com mapas 2D tradicionais. Desta forma, os 
autores desenvolveram um produto engenhoso, ao elaborar uma carta topográfica 
tradicional em 2D, os autores colocaram nas extremidades da carta marcadores 
que, quando identificados por uma webcam ou por um óculos HMD, projetam a 
imagem do DEM (Digital Elevation Model) da área sobre o mapa. Outra experiência 
desenvolvida no mesmo trabalho se refere à visualização de objetos sobre os ma-
pas como pontos aumentados que podem estar relacionados a um ponto específico 
do mapa e visualizados com o auxílio de um marcador na mão do usuário, para 
a obtenção de informações específicas sobre a região apontada. Bobrich e Otto 
(2002) relatam melhor os passos dessa experiência em seu trabalho.

Grohs e Maestri (2002) desenvolveram um sistema para ser aplicado ao tu-
rismo. Nesse trabalho, o turista, ao andar pela cidade, com o auxílio do óculos 
HMD transparente, poderia ter informações diversas projetadas diretamente sobre 
pontos específicos da rua. A localização exata dos pontos de projeção das infor-
mações, relativa ao usuário dos óculos, se faz a partir da identificação da posição 
por GPS. Segundo os autores, a partir da informação da posição do usuário em 
relação a uma determinada edificação mapeada, é possível identificar não somente 
a posição em que a imagem deve ser exibida, mas também o “quando” a imagem 
deve ser exibida. Este tipo de controle só é possível a partir do momento em que se 
criou uma linha direta de comunicação em tempo real entre os equipamentos de RA 
e a aparelhagem do GPS. No entanto o projeto ainda é pouco prático, pois ainda é 
necessário muitos equipamentos levados a campo para realizar este procedimento.

Outra alternativa para a visualização de mapas aumentados é apresentada 
por Ratti et al (2004). Trabalhando com a idéia de superfície tangível para o usuário, 
os autores propõem a projeção de informações em cima de um modelo físico, pre-
viamente modelado e já existente. Com a criação de uma maquete física de uma 
dada região, sem nenhum tipo de intervenção como pinturas, por exemplo, é possí-
vel projetar as informações diretamente no modelo. Esta forma de visualização dos 
dados necessita de um projetor apontado diretamente para o modelo, além de um 
computador para enviar as informações.

Reitamayr et al (2005) utilizam o artifício da projeção, no entanto, o diferencial 
deste trabalho está em apresentar uma interação diretamente ou remotamente com 
o usuário. Em um mapa em cima de uma mesa, os autores posicionaram um pro-
jetor voltado diretamente para o mapa e enviando as informações que são proces-
sadas por um computador. Uma câmera identifica a movimentação e pode efetuar 
comandos, diretamente, sem a necessidade de um computador. As informações 
podem ainda ser enviadas para um usuário remoto utilizando um Personal Digital 
Assistant (PDA) que pode interagir com os outros usuários utilizando o mesmo 
mapa.

Centeno et al. (2004) destacam a possibilidade de inserção direta de modelos 
tridimensionais em imagens capturadas de um ambiente como suporte ao trabalho 
de campo. Estes autores realizaram a captura de imagens por meio de uma câmera 
fotográfica digital e, com o auxílio de um GPS, conseguiram identificar as coorde-
nadas dos pontos de interesse e posteriormente fez a sobreposição dos dados. Os 
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autores ressaltam que o sistema teve um bom funcionamento com os modelos se 
adequando aos diferentes ângulos de visão da cena que foram capturados.

Hedley et al. (2002) relatam em seu artigo algumas experiências feitas com 
o uso da realidade aumentada na cartografia. No ambiente GIS (Geographic In-
formation Systems) colaborativo que os autores apresentam, um SIG (sistema de 
informação geográfica) é enriquecido com uma plataforma de RA em que dados 
tridimensionais, como um SRTM (Shuttle Radar Topograph Mission), pode ser in-
tegrado a um produto de SIG e visualizado em um ambiente de múltiplas janelas 
de forma que é possível realizar estudos comparativos utilizando o produto do SIG 
e o modelo em RA. Também integrando um SIG com RA, os autores destacam um 
trabalho utilizando a tecnologia do Augmented Reality tracking (AR tracking), onde, 
projetando um mapa em uma superfície como uma mesa, por exemplo, é possível 
manipular as informações com as mãos sem a necessidade de utilizar um mouse 
ou teclado. Isso é possível, pois uma câmera posicionada logo acima da mesa 
capta os movimentos e as sombras que as mãos produzem sobre o mapa e produz 
uma determinada ação de acordo com a movimentação feita. Sensores infraver-
melhos ajudam a detectar a movimentação, produzindo assim, um ambiente de 
análise colaborativa.

Celulares tem sido uma plataforma muito utilizada para a implantação de RA 
e alguns aplicativos já utilizam elementos cartográficos. Um aplicativo desenvolvido 
pela Insula/NeogamaBBH e voltado para os usuários do banco Bradesco, traz o 
benefício da RA voltado para a localização de agências (BRADESCO PRESENÇA, 
2009). Os usuários do banco podem localizar a agência mais próxima utilizando 
o recurso da câmera do aparelho e da conexão com a internet. O sistema mostra 
ainda informações em mapas online, bastando o usuário mudar a forma de visua-
lização.

O software Layar tem se popularizado como plataforma de desenvolvimento 
de aplicativos para celulares com o uso de RA localizados espacialmente, e também 
como aplicativo de visualização de dados aumentados. A partir deste aplicativo é 
possível criar e visualizar camadas que se sobrepõe ao espaço captado pela câmera 
do celular a partir da localização indicada pelo sistema de GPS do aparelho (figura 3). 
É possível localizar cidades, pontos turísticos ou desenvolver qualquer outro tipo de 
camada, localizá-la espacialmente e compartilhar com outros usuários.
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Figura 3. Exemplo de camada de visualização no Layar. (Fonte: Huffington Post, 2011)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pode-se perceber que existe ainda um campo amplo a ser explorado de apli-
cação de RA em Cartografia. É necessário ainda, que diversos estudos sejam re-
alizados.

A RA vem desenvolver ainda mais um campo que já é rico, como o da Carto-
grafia, e pode ajudar na disseminação do seu uso por pessoas que por motivos es-
pecíficos, necessitem de uma maior interatividade na manipulação do mapa. Mas 
ainda é necessário que sejam realizadas muitas pesquisas, pois esta técnica de 
visualização, assim como outras já existentes, deve ser utilizada de forma cons-
ciente, com aplicações positivas no campo científico.
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RESUMO

      O propósito deste estudo é a simulação numérica do escoamento sobre uma 
placa plana fina inclinada. Neste complexo escoamento, a existência de transição de re-
gime laminar para turbulento, separação de camada limite, bolha de separação longa e 
recolamento, torna a predição numérica um desafio considerável. A importância da captura 
da anisotropia é profundamente examinada e quantitativamente analisada neste trabalho, 
por meio de uma série de simulações empregando a abordagem RANS, com três mode-
los: Spalart-Allmaras (SA),  SST, de duas equações diferenciais, e o modelo mais 
complexo RSM. Como o modelo  SST assume modelagem isotrópica do tensor de 
Reynolds, não consegue reproduzir algumas características importantes deste escoamen-
to específico. Para avaliar a anisotropia, o modelo RSM resolve um conjunto adicional de 
equações de transporte para o tensor de Reynolds, que fornece melhores resultados para 
as estatísticas de segunda ordem, em detrimento de um custo computacional maior e de 
dificuldades de convergencia. Simulações foram realizadas para ângulos de inclinação da 
placa plana de 2 e 4 graus, com um número de Reynolds igual a 2,13 x 105. As soluções 
foram obtidas para o escoamento bidimensional em regime permanente. Os resultados são 
comparados com dados experimentais disponíveis obtidos em túnel de vento.

Palavras-chave: placa plana, anisotropia, RANS.

ABSTRACT

      The purpose of this study is the numerical simulation of the flow over an inclinated 
thin flat plate. In this complex flow the existence of laminar-to-turbulent transition, bound-
ary layer separation, leading edge bubble and reattachment turns the numerical predic-
tion a considerable challenge. The importance of capturing anisotropy is thoroughly exam-
ined and quantitatively accessed in this paper, through a number of simulations employing 
RANS approaches with three different models: Spalart-Allmaras model (SA), the  
SST 2-equation model, and the more complex Reynolds Stress Tensor Model (RSM). Be-
cause two equation RANS models, such as the  SST, assumes isotropic modeling 
of the Reynolds tensor, they fail to reproduce some important features of this particular flow. 
To account for the anisotropy, the RSM solves an additional set of transport equations for 



34    – 4o Trimestre de 2012

the Reynolds stress tensor, which provides better results for second order statistics, at the 
expense of increased computational cost and convergence difficulties. Simulations were 
accomplished for inclination angles of the flat plate of 2 and 4 degrees with a Reynolds 
number of 2.13 x 105. The solutions are obtained for the two-dimensional steady state flow. 
The results are compared with available wind tunnel experimental data.

Keywords: flat plate, anisotropy, RANS.

INTRODUÇÃO

As simulações numéricas de um escoamento turbulento com a metodologia 
RANS (Equações de Médias de Reynolds) apresentam três deficiências principais. 
A primeira diz respeito ao seu regime de estado estacionário, em que toda a evo-
lução transiente é completamente suprimida da simulação e passou a ser modela-
da por equações de transporte que envolvem uma série de hipóteses heurísticas, 
que não raramente conduzem a comportamentos não físicos. O segundo ponto de 
deficiência diz respeito à sua inabilidade para capturar a repartição dos vórtices 
tridimensionais, cujo papel na evolução turbulenta é bem conhecido e importante 
demais para ser descartada. 

Na verdade, para um fluxo com uma direção homogênea no sentido esta-
tístico, como um aerofólio com uma envergadura infinita, mesmo se uma malha 
tridimensional é empregada, as simulações RANS nunca serão capazes de prever 
evoluções diferentes para cada uma das seções transversais, simplesmente por-
que é uma metodologia de estado estacionário, que lida somente com domínios 
estatísticos. Uma vez que este tipo de escoamento é estatisticamente homogêneo 
numa direção, por exemplo, a envergadura, cada seção transversal da geometria 
terá o mesmo campo resultante da modelagem RANS. 

Portanto, com os pressupostos tradicionais que relacionam o transporte de 
momento linear e outras grandezas físicas com os gradientes de todos os campos, 
nenhuma variável pode ser transportada na direção da envergadura, e nenhuma 
repartição de vórtices pode ser corretamente capturada. 

Um terceiro ponto de deficiência inerente a vários modelos RANS está rela-
cionado à hipótese de Boussinesq, através da qual o tensor de tensão de Reynolds 
é suposto alinhado com a taxa de deformação por meio de uma viscosidade turbu-
lenta. Em fluxos bidimensionais, pode ser matematicamente demonstrado que isto 
implica em que, descontando os elementos da direção homogênea, a tensão de 
Reynolds remanescente é isotrópica. 

Esta última questão significa que estes modelos RANS, com base na hipótese 
de Boussinesq, não são esperados que façam previsões corretamente nas situa-
ções em que se envolvem escoamentos com forte anisotropia.

      A primeira e a segunda deficiência acima mencionadas, apenas podem 
ser superadas se uma formulação transiente das equações RANS for empregada, 
o que é conhecido na literatura com a sigla URANS (Unsteady Reynolds Averaged 
Navier-Stokes). No entanto, muitas vezes os níveis de dissipação fornecidos por 
esta modelagem são demasiado elevados para permitir o desenvolvimento das 
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estruturas transientes, e a modelagem URANS se reverte para a RANS tradicional, 
sendo assim convergida para uma solução de estado estacionário.

      A terceira deficiência é gerada pela classe de modelos conhecidos como 
modelos de tensões de Reynolds, na qual, em vez da hipótese de Boussinesq, 
equações de transporte para as tensões de Reynolds são usadas, que ao menos 
em princípio permitem a previsão correta da anisotropia do fluxo turbulento.

      O objetivo deste trabalho é isolar e entender as implicações de cada uma 
dessas limitações inerentes apresentadas pela metodologia RANS. Para isso, foi 
escolhido o escoamento incompressível sobre uma placa fina e plana em pequenos 
ângulos de incidência como o caso-teste, que é um cenário muito desafiador para 
a modelagem da turbulência com as suas fortes anisotropias. A malha foi escolhida 
após um estudo cuidadoso prévio de convergência de modo que ela é fina o sufi-
ciente para resolver o problema próximo às regiões de parede, com o valor máximo 
de y+ igual a 1.

      Dois diferentes níveis de modelagem RANS foram utilizados e comparados 
com dados experimentais: em primeiro lugar, o simples modelo de uma equação de 
Spalart-Allmaras(SA) e o modelo de duas equações  SST foram executados 
para compreender as limitações destes modelos mais básicos e tradicionais; em 
segundo lugar, o modelo RSM de Launder (1989) nos deu uma idéia sobre o que 
pode vir a ser alcançado antes de quebrar a barreira das simulações 2D em estado 
estacionário, para tentar uma em regime transiente mais onerosa, ou mesmo uma 
simulação em 3D.

CASO TESTE – ESCOAMENTO SOBRE UMA PLACA PLANA FINA

      O entendimento do escoamento em torno de uma placa plana fina com 
pequeno ângulo de incidência, pode ajudar no projeto de aerofólios e velas náuti-
cas, bem como em projetos de micro veículos com asas (Lian e Shyy, 2005). O es-
coamento sobre uma placa plana inclinada com um bordo de ataque afiado, como 
é visto na FIG. 1, resulta em uma longa e fina bolha, denominada de “thin aerofoil 
bubble” (Gault, 1957). 

Figura 1. Modelo simplificado de uma bolha de separação longa e fina.

      
Em ângulo de incidência zero, a corrente é laminar e anexa à superfície em 

ambos os lados, gerando sustentação zero (assumindo perfis de superficies iguais). 
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Se a placa possui um ângulo de incidência, o ponto de estagnação move-se para 
a superfície inferior. A camada limite em torno do bordo de ataque é muito fina, e 
espera-se que ela se separe imediatamente, devido à mudança de direção do fluxo. 
O ponto de separação fixo leva à hipótese de que o escoamento será insensível a uma 
mudança no número de Reynolds, enquanto a transição da camada cisalhante laminar 
para turbulenta ocorra logo após a separação. De acordo com os dados experimentais 
(Crompton, 2000) isto acontece para números de Reynolds em torno de 105.

      A bolha fina e alongada criada sobre uma placa com ponta afiada é, conse-
quentemente, caracterizada por uma separação do fluxo no bordo de ataque com 
um consequente recolamento na superfície superior em um ponto que se move 
gradualmente a jusante com o aumento da incidência. Se o ângulo de incidência é 
suficientemente pequeno (geralmente menor do que 5 graus), o escoamento reco-
la. Como mostrado na FIG. 1, há uma linha divisória que demarca a bolha a partir 
do fluxo exterior e que se junta à superfície no ponto de recolamento. Para ângulos 
superiores a 5 graus, não há mais ponto de recolamento, e a bolha aumenta na 
sequência a jusante do bordo de fuga (Newman e Tse, 1992).

      Posteriormente à separação, a falta de uma parede de amortecimento vis-
coso faz com que a camada cisalhante sofra uma transição rápida para regime tur- rápida para regime tur-regime tur-
bulento muito perto do bordo de ataque. A camada cisalhante turbulenta engrossa 
rapidamente e tem uma taxa de mistura alta, depois ela recola mais a jusante, onde 
ocorre a bifurcação desta. Uma ramificação segue de volta ao bordo de ataque 
para alimentar a camada de cisalhamento. O refluxo resultante reduz a pressão na 
superfície e, por sua vez contribui para dobrar a camada cisalhante de volta para o 
ponto de recolamento. Se a corda é suficientemente longa para permitir o recola-
mento, a outra ramificação é conduzida a jusante, na forma de uma camada limite 
turbulenta anexa à placa que atinge o bordo de fuga.     

      Do ponto de vista acadêmico, essa configuração de fluxo oferece um 
caso-teste interessante e desafiador, onde vários aspectos de modelagem da tur-
bulência e esquemas numéricos podem ser examinados. Devido à sua grande va-
riedade de importantes fenômenos turbulentos, especialmente as suas estruturas 
fortemente anisotrópicas, vários modelos de turbulência tradicionais falham em 
prever até mesmo as mais simples estatísticas de velocidade de primeira ordem, 
coeficientes de pressão, e características críticas como o comprimento de recola-
mento. Em alguns aspectos, pode ser considerada a versão externa do clássico 
caso-teste do escoamento interno sobre um degrau. (Choi e Moin, 1994). De fato, 
ambos os casos-teste apresentam um ponto muito bem definido de separação, 
determinado por uma aresta afiada na geometria de onde uma corrente de vórtices 
são dispersados, uma estrutura principal de recirculação, e não raramente sepa-
rações adicionais e recolamentos são observados no campo de velocidade médio, 
sob a forma de bolhas de recirculação secundárias. No entanto, o nível da anisotro-
pia da turbulência que pode ser obtido no fluxo em torno de uma placa plana não é 
alcançável por uma simples configuração de escoamento interno sobre um degrau. 
Adicionado ao maior domínio computacional, o que requer vários compromissos 
na concepção da malha para obter uma representação correta das estruturas de 
diferentes tamanhos, enquanto mantém o custo computacional viável, esta versão 
externa do escoamento interno sobre um degrau pode ser considerada muito mais 
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difícil, e uma importante ferramenta para validar e desenvolver melhores modelos 
de turbulência.

      Este escoamento complexo em torno de uma placa plana com um peque-
no ângulo de incidência foi experimentalmente investigado por Crompton (2000). 
Estatísticas detalhadas de velocidade e da turbulência foram medidas em túnel de 
vento para a bolha longa com o uso de Anemometria à laser Doppler (LDV) para 
ângulos de inclinação da placa plana variando de 1 a 5 graus com um número de 
Reynolds relativo à corda de 2,13 x 105. Seguindo o trabalho de Crompton, estudos 
numéricos baseados na metodologia RANS com os modelos   e SST foram 
desenvolvidos por Collie (2008). Devido à inabilidade dos modelos RANS de cap-
turar a forte anisotropia deste tipo de escoamento, Sampaio et al. (2006) empregou 
a metodologia LES (“Large-Eddy Simulation”) para a mesma placa plana em análi-
se, com um ângulo de incidência de 1 grau, visando uma melhor compreensão da 
física envolvida. Apesar de melhores aproximações com os dados experimentais 
obtidos, uma necessidade de um estudo cuidadoso de malha foi identificada.

MODELO MATEMÁTICO

A abordagem RANS é baseada na decomposição da velocidade em u=u+u’ 
onde u é o vetor velocidade média e u’ o vetor de flutuação da velocidade. As 
equações RANS da continuidade e momento linear, para o estado estacionário e 
escoamento incompressível são dadas por

onde r  é a densidade, u=m/r  é a viscosidade cinemática, m  é a viscosidade 
molecular, e p é a pressão. A Equação 1 tem a mesma forma da equação de Navier-
-Stokes, mas agora esta tem um termo adicional, o termo tensão de Reynolds 
, que representa a influência das flutuações no escoamento médio. Com o objetivo 
de fechar a Equação 1, as tensões turbulentas de Reynolds podem ser modeladas 
com base na hipótese de Boussinesq, onde as tensões turbulentas são obtidas 
através de uma analogia com a lei de Stokes, que considera que, a tensão é pro-
porcional à taxa de deformação. Os modelos de turbulência selecionados para se-
rem investigados neste presente trabalho são descritos a seguir.

Modelo de Spalart-Allmaras

Desenvolvido por Spalart e Allmaras (1992), este é um modelo relativamen-
te simples que resolve uma equação diferencial de transporte para a viscosidade 
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turbulenta e, por conseguinte, requer um menor esforço computacional. O modelo 
de Spalart-Allmaras (SA) foi projetado especificamente para aplicações aeroespa-
ciais que envolvem escoamentos delimitados por paredes e gradientes adversos 
de pressão. A equação diferencial é obtida usando o empiricismo, os argumentos 
de análise dimensional, e uma dependência selecionada sobre a viscosidade mo-
lecular. Para este modelo o termo de tensão de Reynolds é modelado sem o último 
termo da Equação 2.

A viscosidade turbulenta é definida como

onde  fu1  é a função de amortecimento viscoso usada para tratar mais 
adequadamente a camada amortecedora e a subcamada viscosa, expressa por

A equação de transporte para a variável de trabalho é dada por (Deck et 
al, 2002)

Modelo SST κ-w

      O modelo SST κ-w (Shear-Stress Transport κ-w ), (Menter, 1994) foi pro-
posto para simulações de escoamentos aeronáuticos com fortes gradientes ad-
versos de pressão e separação de camada limite, através de uma combinação 
dos modelos κ-e e κ-w. Para escoamentos com camada limite, o modelo κ-w é 
superior ao modelo κ-e na solução da região viscosa próxima à parede, e tem sido 
aplicada com sucesso em problemas envolvendo gradientes adversos de pressão. 
No entanto, o modelo κ-w  requer uma condição de contorno não nula para w para 
correntes livres não turbulentas, e o calculado fluxo é muito sensível ao valor es-
pecificado (Menter, 1994). Também foi demonstrado (Cazalbou et al , 1993) que o 
modelo κ-e não sofre essa deficiência. Portanto, o modelo SST κ-w combina a for-
mulação robusta e precisa do modelo κ-w perto de paredes com a independência 
da corrente livre do modelo κ-e  fora da camada limite. Para fazer isso, o modelo κ-ε 
é escrito em termos de taxa de dissipação específica, w. Em seguida, o modelo κ-ω 
padrão e o modelo κ-e  transformado são multiplicados por uma função de mistura 
e ambos os modelos são somados. Esta função de mistura F1 é zero (levando ao 
modelo κ-w padrão) na parte interna da camada limite turbulenta e definido como 
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um valor de unidade (correspondendo ao modelo κ-e padrão) na borda externa da 
camada.

      A viscosidade turbulenta é formulada da seguinte maneira:

onde  é o módulo do tensor taxa de deformação médio  , e F2 
é a função de mistura para a viscosidade turbulenta no modelo SST κ-w, d é a dis-
tância à parede. A energia cinética turbulenta κ  e a taxa de dissipação específica ω 
do modelo SST κ-w (Menter, 1994) podem ser determinados pela solução de suas 
equações de conservação, onde o conjunto de constantes de fechamento f   para o 
modelo SST κ-ω são calculados usando uma função de mistura entre as constantes 
φ1 do modelo κ-ω  padrão e φ2 do modelo κ-ε , sendo: f =F1 φ1 +(1 - F1) φ2.

Modelo RSM
Abandonando a hipótese de viscosidade turbulenta isotrópica, o modelo RSM 

soluciona as equações RANS resolvendo equações de transporte para as tensões 
de Reynolds, juntamente com uma equação para a taxa de dissipação. Isto signifi-
ca que cinco equações de transporte adicionais são necessárias numa simulação 
2D. A equação de transporte da tensão de Reynolds pode ser derivada da equação 
de Navier-Stokes.

 
onde Pij é a produção de tensão, yij  é a deformação pela pressão, que precisa de 
modelagem e ε é a dissipação, obtida pela solução da sua equação de conservação, 
como o tradicional  modelo κ-ε.

RESULTADOS

A placa plana fina proposta por Crompton (2000) foi modelada com a geome-
tria descrita na FIG. 2. A placa tem um comprimento da corda c de 160 mm e uma 
envergadura de 800 mm dando uma proporção de 5, que é suficiente para fornecer 
escoamento nominalmente bidimensional.

O comprimento de recolamento foi encontrado por Crompton (2000) como 
sendo independente de Re maior que 105, onde Re é definido como Re= U

¥
 c /υ, 

onde U
¥
é a velocidade de corrente livre, e c o comprimento da corda. A investigação 

em túnel de vento foi conduzida com Re = 2,13 ´ 105 e esse número de Reynolds é 
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usado para comparar os experimentos com os modelos de turbulência. Ângulos de 
ataque, a = 1 à 5 graus, estão disponíveis nos dados experimentais em intervalos 
de 1 grau. Na inclinação de 5 graus, o fluxo é separado na maioria do comprimento 
da placa. As medições de LDV para a velocidade média e algumas quantidades 
turbulentas sobre a placa estão disponíveis no estudo de Crompton (2000). 

      A Figura 3 mostra o domínio computacional utilizado nas simulações, que 
foi definido com base no trabalho de Collie (2008). Na entrada, as componentes 
cartesianas da velocidade são definidas de acordo com o ângulo de ataque e a 
intensidade de turbulência da corrente livre é definida como

é igual à 0,05%, medida no túnel de vento (Crompton, 2000). Pressão cons- igual à 0,05%, medida no túnel de vento (Crompton, 2000). Pressão cons-
tante igual a da corrente livre  p¥  foi ajustada na saída.

Figura 2. Dimensões da placa plana fina.

A malha foi criada com 1,5 ´ 105 células, um número ligeiramente maior de 
pontos do que o empregado por Collie (2008), com base em um estudo de conver-Collie (2008), com base em um estudo de conver-
gência de malha executado por ele.

Figura 3. Detalhes do domínio.

A distância do primeiro nó acima da placa foi concebida como 6,25 x 10-5 c 
(c é o comprimento da corda) para garantir  y+=(ts/ρ)0.5 y/υ  em torno de 1, que é o 
valor indicado para ambos modelos RANS, onde ts é a tensão de cisalhamento na 
parede.      

      O campo de escoamento foi determinado com o programa Fluent para os 
três modelos de turbulência utilizados. Este código é baseado no Método de Volu-
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mes Finitos. O esquema QUICK (Leonard, 1979) foi empregado em todos os casos, 
para discretizar as equações de governo.  O acoplamento velocidade-pressão foi 
tratado pelo algoritmo SIMPLE. O sistema de equações algébricas foi resolvido 
com o método Multgrid (Hutchinson and Raithby, 1986). O problema foi considera-
do convergido quando os resíduos máximos de todas as equações foram menores 
que 10-6. 

Comprimento de recolamento  

A Tabela 1 apresenta  os  comprimentos  de  recolamento (XR)  para  a placa 
plana para os ângulos de incidência de  2o e 4o, obtidos com os modelos de turbu-
lência RANS.

Tabela 1: Comprimentos de recolamento normalizados (XR /c) e respectivos erros.

XR / c (θ =2o) Erro(%) XR / c (θ =4o) Erro(%)

Experimental Crompton (2000) 0,275 - 0,726 -

SA 0,286 4,0 % 0,716 1,4%

SST 0,295 7,3 % 0,738 1,6%

RSM 0,303 10,2% 0,758 4,4%

    
A precisão das previsões dos comprimentos de recolamento para este es-

coamento é fortemente dependente da capacidade do modelo de turbulência em 
representar a complexa estrutura do escoamento descrito; entretanto o refinamento 
da malha também exerce um papel fundamental neste desempenho.

Perfis de velocidade média
Os perfis de velocidade média obtidos com os modelos de Spalart-Allmaras,       

SST κ-ω  e RSM para os ângulos de incidência θ = 2o e 4o são comparados com os 
dados experimentais de Crompton (2000) em quatro estações na Figura 4, Figura 
5 e na Figura 6, respectivamente. Somente a estação quatro (Figura 5(d)) com θ = 
2o localiza-se fora da bolha principal.

Figura 4. Perfis de velocidade para ângulo de incidência θ = 2 o.
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Figura 5. Perfis de velocidade para ângulo de incidência θ = 2 o.

 

 

Figura 6. Perfis de velocidade para ângulo de incidência θ = 4 o.

      Os perfis de velocidade, nas três estações iniciais ( x/c = 0,031 ; 0,125 ; 
0,250 ) da Figura  4 e da Figura 5, que estão dentro da bolha, mostram que os da-
dos experimentais tem um perfil mais laminar em comparação com os modelos de 
turbulência RANS, onde estes modelos experimentam um aumento acentuado na 
velocidade sobre a região próxima à parede. Para simular o processo de relamina-



43 4o Trimestre de 2012 – 

rização um modelo de transição adequado é necessário, o que não é provido pelos 
modelos RANS investigados, consequentemente, estes modelos predizem maiores 
gradientes de velocidade nesta região de parede.

A Figura 7 mostra as linhas de corrente correspondentes às previsões do 
modelo SST. Pode ser verificado que o modelo SST foi capaz de prever a bolha de 
recirculação secundária, que foi observada experimentalmente.

Figura 7. Linhas de corrente para o modelo SST - θ = 4 o.

Distribuição de pressão
A distribuição de pressão é analisada através do coeficiente de pressão defi-

nido como 

onde p é a pressão estática, p¥ e U¥ são a pressão e a velocidade da corrente livre.     
A Figura 8 e a Figura 9 apresentam a variação do coeficiente de pressão ao 

longo da placa para θ = 2o e 4o. Novamente os modelos SA, SST e RSM são com-
parados com os dados experimentais. 

Figura 8. Coeficientes de pressão para ângulo de incidência θ = 2 o.
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Figura 9. Coeficientes de pressão para ângulo de incidência θ = 4 o.

      Estes resultados confirmam a discussão da seção anterior, i.e., os modelos 
de turbulência previram maiores valores de velocidade próximo à parede. Por isso, 
conforme esperado, as distribuições de pressão apresentaram menores valores do 
que os dados experimentais.

Estatísticas de segunda ordem
A turbulência é conhecida por exercer uma influência significativa sobre o de-

senvolvimento do fluxo à jusante, principalmente quando a separação é iminente. 
Embora não seja o caso neste estudo particular porque a placa é plana, em futuras 
simulações podemos estar interessados na simulação de aerofólios curvos que 
podem ser propensos à estolagem. Neste caso, a previsão correta das flutuações 
turbulentas é de suma importância e por esse motivo, também apresentamos os 
principais resultados do componente . 

      A Figura 10 e a Figura 11 apresentam o componente  para as mesmas 
quatro estações localizadas acima da placa. É nítido que ambos modelos SST e 
RSM foram satisfatoriamente precisos, e pode-se dizer que o comportamento ge-
ral, a magnitude dos picos e outros aspectos foram razoavelmente bem previstos. 

      O modelo de Spalart-Allmaras (SA) usa uma função de amortecimento vis-
coso para melhor representar a camada de amortecimento e a subcamada viscosa, 
mas isso resulta em uma maior redução na taxa de mistura e consequentemente 
menores níveis de turbulência dentro da bolha, que são visíveis em todas as esta-
ções de medição, para os dois casos mostrados na Figura 10 e na Figura 11.
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Figura 10. Estatísticas de segunda ordem para ângulo de incidência θ = 2 o.
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Figura 11. Estatísticas de segunda ordem para ângulo de incidência θ = 4 o.

      A Figura.12 e a Figura 13 mostram os contornos dos componentes u’u’ e 
v’v’ do  tensor de Reynolds obtidos para θ = 2o com os modelos SST e RSM, res-
pectivamente. Pode-se verificar nos contornos abaixo, que o modelo SST é mais 
isotrópico, em uma comparação com as tensões normais, do que o modelo RSM. 
Conforme observado anteriormente, o modelo SST prevê valores inferiores para as 
tensões normais do que o modelo RSM.

Figura 12. Contornos para os componentes u’u’ e v’v’ do tensor de Reynolds (modelo SST - θ = 2 o).

Figura 13. Contornos para os componentes u’u’ e v’v’ do tensor de Reynolds (modelo RSM - θ = 2 o).

CONCLUSÃO

Neste presente trabalho, os modelos de turbulência de Spalart-Allmaras 
(1992), SST (Menter, 1994) e RSM (Launder, 1989) foram aplicados para deter-
minar o escoamento incompressível sobre uma placa plana com bordo de ataque 
afiado, em pequenos ângulos de inclinação, e os resultados foram comparados 
com os dados experimentais de Crompton (2000).

Os perfis de velocidade média apresentaram uma concordância razoável com 
os resultados experimentais, entretanto os detalhes da bolha de recirculação foram 
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subestimados em tamanho e superestimados em magnitude.
Nenhum modelo RANS mostrou uma clara vantagem sobre o outro, sendo 

a única exceção o modelo RSM, no caso específico das estatísticas de segunda 
ordem, onde o modelo gerou melhores resultados. Isso não é por acaso, já que a 
idéia original era tentar prever e acompanhar as evoluções do tensor. Dito isto, não 
é claro que os custos adicionais envolvidos nas simulações RSM, e considerando 
as dificuldades para chegar a uma solução convergida, compensam no final do 
processo. Na verdade, a qualidade das previsões das estatísticas de segunda or-
dem não se traduzem diretamente para os aumentos das quantidades de interesse 
prático de engenharia, como as estatísticas de primeira ordem, comprimentos de 
recolamento, número de Strouhal, etc.

Em termos globais, entre os modelos RANS e considerando os compromissos 
de custo-precisão, os resultados do modelo SST foram melhores. Nenhuma vanta-
gem significativa e clara é trazida pelo uso de modelos mais caros computacional-
mente, a menos que se esteja realmente interessado em estatísticas de segunda 
ordem. 

A dificuldade para capturar a taxa de mistura da camada de cisalhamento 
separada, incentivou a investigação do problema com modelos mais elaborados, 
como LES e DNS.
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RESUMO

Atualmente, o posicionamento na superfície terrestre faz uso de tecnologias 
e métodos espaciais, usando satélites específicos para esse fim. Um dos méto-
dos que possui ótima relação “custo x benefício” é chamado DGPS. Este artigo 
tem como objetivo avaliar a influência da latência das correções transmitidas via 
RTCM 2.3 e do comprimento da linha de base na determinação de coordenadas 
corrigidas aplicando o método DGPS. A ideia principal do artigo é a de simular, 
em modo pós-processado, o comportamento de um rastreador GPS que estivesse 
constantemente recebendo correções, compatíveis com as transmitidas por meio 
do protocolo RTCM 2.3, com uma latência conhecida. O desenvolvimento do arti-
go exigiu a construção de um sistema computacional específico, denominado de 
LATSIM (Latency Simulator). Os experimentos foram realizados com 4 estações 
(sendo uma delas como base e as outras móveis), com distâncias variando de 12 
a 665 km, simulando latências de até 60 segundos nas correções. Os resultados 
mostraram que a distância entre as estações afeta mais intensamente o erro médio 
das coordenadas, enquanto que a latência afeta a precisão. 

Palavras-chave: dgps, latência, correções, rtcm

ABSTRACT

Currently, the positioning on the earth surface makes use of space technolo-
gies and techniques, using specific satellites for this purpose. One technique that 
has excellent cost-benefit ratio is DGPS. This study aims to evaluate the influence 
of the latency of the corrections transmitted via RTCM 2.3 and the baseline length 
in determining precise coordinates by applying the technique DGPS. The main idea 
of the work is to simulate, in post-processed mode, the behavior of a GPS receiver 
that was constantly getting corrections compatibles with those provided through the 
protocol RTCM 2.3, with a delay of known quantity. The development of this work 
required the construction of specific computer software, called LATSIM (Latency 
Simulator). The experiments were performed with 4 stations (one of them as a base 
and other ones as rover), with distances ranging from 12 to 665 km, simulating de-
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lays of up to 60 seconds in corrections. The results showed that the distance betwe-
en the stations more strongly affects the average error of the coordinates, while the 
latency affects the precision. 

Keywords: dgps, latency, corrections, rtcm.

INTRODUÇÃO

O Sistema de Posicionamento Global (GPS - Global Positioning System) é 
o mais conhecido e utilizado Sistema de Navegação Global por Satélite (GNSS - 
Global Navigation Satellite System). Este consiste de um sistema capaz de propor-). Este consiste de um sistema capaz de propor-
cionar o posicionamento tridimensional de um dado fenômeno em um sistema de 
referência geocêntrico, que para o GPS é o WGS-84. O sistema pode ser dividido 
em três segmentos: o segmento espacial, o de controle e o de usuário. O segmento 
espacial consiste da constelação de satélites que transmitem sinal utilizado para as 
medições. Este conceito faz com que o sistema GPS seja um sistema passivo para 
o usuário, permitindo um número de usuários ilimitados. O segmento de controle é 
o responsável pela manutenção dos satélites e seu funcionamento apropriado. Ele 
atualiza os dados de efemérides e das modelagens dos relógios dos satélites. O 
segmento usuário consiste no conjunto de rastreadores utilizados pelos usuários 
do sistema (Kaplan, 2006).

O GPS é mantido e operado pelos Estados Unidos, possuindo dois tipos de 
serviços: um destinado ao público civil e outro destinado somente para usuários au-
torizados, tais como militares norte-americanos e seus aliados. O serviço destinado 
aos civis, e que é amplamente utilizado por diversos setores de atividades huma-
nas e áreas de conhecimento, é chamado de SPS (Standard Positioning Service) e 
é mundialmente e continuamente disponível, além de ser isento do pagamento de 
quaisquer taxas para sua utilização (Hegarty, 2008). 

O SPS utiliza o tempo de propagação do sinal entre o satélite e o rastreador 
para estimar a distância entre eles. Como os relógios envolvidos nesta medição 
não estão sincronizados, a grandeza obtida não é a distância geométrica entre 
eles. A grandeza obtida pelo tempo de propagação do sinal é denominada pseudo-
distância.

O serviço disponível ao público civil estava, inicialmente, sujeito a uma de-
gradação proposital e controlada, denominada disponibilidade seletiva (Selective 
Availability – SA), o que fazia com que a medida da pseudodistância se afastasse 
do valor real. Desta forma, a precisão do SPS era da ordem de 100 metros com a 
SA ativa e de 13 metros (planimetria) e 22 metros (altimetria) sem a SA (Seeber, 
2003). A SA foi desligada em 2 de maio de 2000 (Monico, 2000).

DGPS

O método de posicionamento DGPS foi desenvolvido inicialmente como uma 
forma de reduzir os efeitos da SA sobre o SPS. Este método melhora não somente 
a acurácia do posicionamento, mas também a integridade do mesmo. Ela pode ser 
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aplicada sobre as pseudodistâncias observadas, proporcionando acurácia de 1 a 5 
metros, podendo ser feito em tempo real ou pós-processado (Monico, 2000). Estes 
níveis de acurácia dependem, em grande parte, da distância entre as estações 
utilizadas.

As correções utilizadas pelo DGPS são geradas em uma estação de coor-
denadas conhecidas (base), transmitidas para um rastreador cujas coordenadas 
deseja-se conhecer (móvel), onde as correções são aplicadas sobre as pseudodis-
tâncias medidas neste último. Para a transmissão destas correções foi desenvolvi-
do o protocolo RTCM (Radio Technical Commission for Maritime Services). Para a 
transmissão de correções DGPS, o protocolo mais utilizado é o RTCM 2.3 (RTCM, 
2001), uma vez que o RTCM 3.x não envia correções DGPS, somente as observá-
veis medidas na estação base (RTCM, 2006). 

O protocolo RTCM 2.3 é dividido em tipos de mensagens. A mensagem uti-
lizada para enviar as correções DGPS é a mensagem tipo 1. Ela transmite, entre 
outras grandezas, o instante de tempo de referência das correções t0  , o valor da 
correção, em metros, para o instante de tempo de referência PRC ( t0 ) e a taxa de 
variação linear da correção com o tempo RRC ( t0 ) (RTCM, 2001). A aplicação des-
tas correções é feita segundo as equações abaixo:

Nas expressões anteriores,  PDC (tm ) é a pseudodistância corrigida,(tm – t0 )   é 
a latência da correção e PDM ( tm )  é a pseudodistância medida, ambas no instante 
de tempo tm.

Desta forma, nota-se a influência da latência da correção, uma vez que ela é 
gerada no instante de tempo t0 e é aplicada no instante de tempo tm. Desta forma a 
taxa de variação da correção da pseudodistância é útil para minimizar o efeito da 
latência da correção. Esta taxa de variação era maior durante o período em que 
a SA encontrava-se ativa. Porém, após sua desativação a variação temporal da 
correção da pseudodistância passou a ser muito menor, uma vez que os fatores 
que passaram a ter maior influência na medição da pseudodistância foram os atra-
sos atmosféricos e a modelagem do erro do relógio do satélite, que possuem uma 
maior estabilidade temporal (Park, 2006).

As fontes de erros minimizados pelo DGPS ou são dependentes de cada saté-
lite, como o erro da posição do satélite e o erro da modelagem do relógio do satéli-
te, ou são dependentes da sua localização geográfica, como os erros atmosféricos. 
Os erros dependentes exclusivamente de cada satélite sofrem quase nenhuma 
mudança com o aumento da distância entre os rastreadores base e móvel (linha de 
base). Já os erros relacionados à posição geográfica sofrem uma variação que é 
dependente do comprimento da linha de base. 

METODOLOGIA

Para a elaboração da análise do efeito da latência das correções sobre a 
acurácia das coordenadas corrigidas foi desenvolvido um programa, em lingua-
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gem JAVA, denominado LATSIM, para obter coordenadas corrigidas, por meio do 
DGPS, utilizando arquivos no formato RINEX (Receiver Independent Exchange) 
(http://igscb.jpl.nasa.gov/igscb/data/format/rinex210.txt) com as observáveis dos 
rastreadores envolvidos, bem como as efemérides transmitidas. Este programa si-
mulou o efeito da latência das correções.

Os dados foram obtidos por intermédio do protocolo NTRIP (Networked Trans-Networked Trans-
port of RTCM via Internet Protocol) (http://igs.bkg.bund.de/ntrip/about) e armaze-) (http://igs.bkg.bund.de/ntrip/about) e armaze-
nados no formato RINEX utilizando o programa BNC (BKG Ntrip Client, versão 
2.4). Foram utilizadas estações do serviço RBMC-IP (http://www.ibge.gov.br/home/
geociencias/geodesia/rbmc/ntrip/) e IGS-IP (http://igs.bkg.bund.de/ntrip/products), 
que são serviços mantidos pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísti-
ca) e IGS (International GPS Service), respectivamente. Para as efemérides foram 
utilizados os dados fornecidos pelo serviço do IGS que disponibiliza as efemérides 
transmitidas por meio do protocolo NTRIP. Foram adquiridos dados para as esta-
ções utilizadas durante um período de 1 hora, com um intervalo de 1 (uma) época 
por segundo.

Para cada época foram ainda geradas as taxas de variação das correções 
(RRC( t0 )). O valor da RRC( t0 ) foi gerado através da regressão linear dos valores 
do PRC das épocas anteriores. A quantidade máxima de épocas utilizadas para a 
determinação do  RRC ( t0 ) também foi variada entre 2 e 10 épocas. 

Depois de gerados os  PRC ( t0 ) e RRC ( t0 ) para cada época da estação 
base, foram determinadas as coordenadas corrigidas por meio do DGPS. Para 
cada época na estação móvel foram lidos os valores das pseudodistâncias para to-
dos os satélites disponíveis. Estes valores foram corrigidos utilizando os valores de   
PRC ( t0 ) e  RRC ( t0 ) da época atrasada de n de segundos, simulando assim que a 
estação móvel recebeu um conjunto de correções há n segundos e os estão apli-
cando na época atual. Cabe ressaltar que n = tm – t0, onde tm é a época da determi-
nação das coordenadas na estação móvel e t0 é a época da geração da correção 
na estação base. Para a determinação das coordenadas corrigidas foram utilizadas 
somente as pseudodistâncias para as quais existiam correções disponíveis.

Para a geração dos dados deste artigo foram utilizados os pares de estações 
constantes na Tabela 1, de forma que fosse possível variar o comprimento das li-1, de forma que fosse possível variar o comprimento das li-, de forma que fosse possível variar o comprimento das li-
nhas de base entre as estações utilizadas. A distribuição geográfica das estações 
pode ser vista na Figura 1. Essas estações disponibilizam dados GPS por meio do 
protocolo NTRIP pela internet.

Tabela 1. Estações utilizadas.

Estação Base Estação Móvel Linha de Base (km)

RIOD0 ONRJ0 12,0

RIOD0 RJCG0 235,0

RIOD0 SJRP0 664,8



53 1o Trimestre de 2013 – 

Figura 1. Distribuição geográfica das estações utilizadas 
(Fonte dos dados: http://www.ibge.gov.br/home/default.php).

Para cada par de estações (base–móvel) foram determinadas as coordena-
das corrigidas das estações móveis para todas as épocas para as quais existiam 
correções com a latência desejada. A latência foi variada de 0 a 60 segundos com 
intervalos de 1 segundo. Assim, foi obtido, para cada par de estações, e para cada 
valor de latência, um conjunto de coordenadas para todas as épocas possíveis. 
Com estas coordenadas calculadas, foi calculado o valor médio das coordenadas, 
permitindo determinar o erro do valor médio das coordenadas, que é um indicador 
da tendência das medições (componente sistemático da acurácia), por exemplo, 
para uma latência de 0 segundo, foi calculado o valor médio das coordenadas, ob-
tendo um ponto cujas coordenadas são a média de todas as coordenadas medidas 
para a latência de 0 segundo. A distância medida entre este ponto médio e o ponto 
onde a estação móvel realmente está localizada é o erro do valor médio para uma 
latência de 0 segundo. Foram determinados também os valores da precisão (com-
ponente da dispersão da acurácia) e da acurácia (junção dos componentes de dis-
persão e sistemático). Estas medidas são 2DRMS (Distance Root Mean Squared), 
ou seja, representam o valor máximo esperado com uma probabilidade de 95% a 
98% (Leick, 2004). Todas as medidas foram ainda separadas em suas componen-
tes planimétricas e altimétricas.

RESULTADOS E ANÁLISE

As Figuras 2, 3 e 4 mostram a dispersão planimétrica dos resultados obtidos 
com a estação RIOD0 (RBMC-IP) como estação base e as estações ONRJ0 (RB-
MC-IP), RJCG0 (RBMC-IP) e SJRP0 (IGS-IP), respectivamente. O centro de cada 
gráfico representa as coordenadas conhecidas da estação utilizada como móvel, 
ou seja, as coordenadas que se desejava obter com o posicionamento preciso por 
DGPS. Destas, pode-se notar que o aumento da dimensão da linha de base afeta 
mais significativamente o erro do valor médio das coordenadas (distância entre o 
centro do gráfico e centro da nuvem de dispersão) do que a precisão. Por outro 
lado, a latência das correções afeta mais intensamente a precisão (tamanho da 
nuvem de dispersão) do que o erro do valor médio do posicionamento.
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Figura 2. Dispersão planimétrica em função das latências de 0s (A), 5s (B), 10s (C), 15s (D), 20s (E), 25s (F), 
30s (G), 45s (H) e 60s (I) utilizando o par de estações RIOD0 (base) e ONRJ0 (móvel).

Figura 3. Dispersão planimétrica em função das latências de 0s (A), 5s (B), 10s (C), 15s (D), 20s (E), 25s (F), 
30s (G), 45s (H) e 60s (I) utilizando o par de estações RIOD0 (base) e RJCG0 (móvel).

Figura 4. Dispersão planimétrica em função das latências de 0s (A), 5s (B), 10s (C), 15s (D), 20s (E), 25s (F), 
30s (G), 45s (H) e 60s (I) utilizando o par de estações RIOD0 (base) e SJRP0 (móvel).
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As Figuras 5 e 6 mostram o comportamento da acurácia (2DRMS) planimé-
trica e altimétrica, respectivamente. As Figuras 7 e 8 mostram o comportamento 
somente da precisão (2DRMS), ou seja, considerando que o erro médio seja nulo, 
obtendo assim uma medida exclusivamente da dispersão, planimétrica e altimétri-
ca, respectivamente. As Figuras 9 e 10 mostram o comportamento do erro do valor 
médio encontrado na planimetria e na altimetria, respectivamente. Estas Figuras (5 
a 10) mostram o comportamento em função da latência das correções.

Figura 5. Acurácia planimétrica (2DRMS) em função da latência das correções.

Figura 6. Acurácia altimétrica (2DRMS) em função da latência das correções.
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Figura 7. Precisão planimétrica (2DRMS) em função da latência das correções.

Figura 8. Precisão altimétrica (2DRMS) em função da latência das correções.

Figura 9. Erro planimétrico do valor médio em função da latência das correções.
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Figura 9. Erro altimétrico do valor médio em função da latência das correções.

Uma comparação feita entre as Figuras de 2 a 4 mostram que com o aumen-
to da latência das correções há uma elevação na área de dispersão (precisão) 
das coordenadas planimétricas, porém o centro desta dispersão (tendência) per-
manece praticamente inalterado. Isso leva a crer que o aumento na latência das 
correções influencia mais significativamente a precisão, enquanto que o aumento 
do comprimento da linha de base influencia mais significativamente a tendência. 
As Figuras de 5 a 10 permitem confirmar o efeito da latência das correções obser-
vado nas Figuras 2 a 4, pois mostram separadamente a precisão e o erro do valor 
médio (indicador de tendência), além da medida que agrega estes dois valores que 
é a acurácia. Estas figuras permitem ainda confirmar que o efeito da latência das 
correções afeta de forma semelhante tanto as coordenadas planimétricas quanto 
a altimétrica.
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CONCLUSÃO

Pode-se concluir que o comprimento da linha de base influencia mais intensa-
mente no erro médio do posicionamento do que na sua precisão. Por outro lado, a 
latência das correções influencia mais significativamente a precisão do posiciona-
mento, em especial após uma latência de 10 a 15 segundos. De qualquer forma, 
a precisão se mantém no nível de dispersão esperado para o DGPS para valores 
de latência menores que 30 segundos. Este valor é o comumente utilizado pelos 
equipamentos como limite para utilização das correções DGPS. 

O DGPS se baseia na elevada correlação dos erros envolvidos na medida 
da pseudodistância. Alguns erros são dependentes da sua localização geográfica, 
desta forma, o distanciamento da estação base implica na adição de erros siste-
máticos aos valores das correções. Além disso, alguns destes erros, em especial 
os atmosféricos, são dependentes do ângulo formado entre o plano do horizonte e 
a linha que liga o satélite à antena do rastreador (ângulo de elevação do satélite). 
Estações próximas apresentam, para uma mesma época, ângulos de elevação se-
melhantes para cada satélite. Porém, com o distanciamento dos rastreadores estes 
ângulos de elevação passam a apresentar valores diferentes, provocando assim 
uma influência na acurácia do posicionamento.

A latência das correções implica em uma influência na precisão muito maior 
do que na tendência. Isso se explica pelo fato que o RRC é uma correção linear, 
enquanto que o comportamento do PRC não é linear. Desta forma o RRC, com o 
aumento da latência, passa a produzir uma dispersão maior do posicionamento, 
influenciando pouco a tendência.
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