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O ambiente em que vivemos é um sistema que sofre constantes modificações em função dos fenômenos 
naturais e da intervenção humana. A geodinâmica interna da Terra origina o movimento de placas tectônicas, causando 
assim tsunamis, abalos sísmicos e grandes terremotos. Outros fenômenos têm origem, em sua grande maioria, externa, 
ou seja, na atmosfera, e podem ser relacionadas a temperaturas extremas, redução ou intensas precipitações hídricas, 
este último associado ainda à geomorfologia da região. Estes fenômenos ocasionam ondas de frio ou calor intenso, 
furações, ciclones extratropicais, tempestades entre outros. O homem, por sua vez, também gera impactos neste 
ambiente, explorando inadvertidamente os recursos naturais e realizando a ocupação de ambientes inapropriados. 
Segundo Marcelino (2008), uma das principais ferramentas para a gestão de risco são as geotecnologias, representadas 
especialmente pelo Sistema de Informação Geográfica (SIG), o Sensoriamento Remoto (imagens de satélite) e o 
Sistema de Posicionamento Global (GPS). Especialmente este último possibilita o monitoramento contínuo e em tempo 
real. Aplicando esta tecnologia é possível ainda coletar, armazenar, analisar e disponibilizar grande quantidade de 
dados, que devido a extensão de algumas áreas de risco, seria inviável a obtenção de dados por métodos tradicionais. 
Para este estudo, optou-se pelo emprego do sistema global de posicionamento. Foram simulados movimentos 
bidimensionais sobre um alvo, nas escalas centimétrica e milimétrica, a fim de comprovar a viabilidade da utilização de 
tal técnica.  O alvo foi fixado sobre a laje do antigo observatório astronômico Camil Gemael, ao lado do Laboratório de 
Geodésia Espacial e Hidrografia (LAGEH), de responsabilidade do Departamento de Geomática da Universidade 
Federal do Paraná, no campus Centro Politécnico, no município de Curtiba, Paraná. O alvo utilizado foi elaborado no 
software AutoCAD 2012. O mesmo possui medidas de 0 a 10 cm, marcadas com pequenos alvos circulares a cada 
centímetro. Os milímetros são identificados por cruzes. A orientação do eixo Y para norte ocorreu com o emprego de 
uma estação total, um teodolito e uma bússola. O alvo foi fixado com cola sobre uma placa de polietileno, de medidas 
21 cm x 21 cm x 1 cm, e envolvido com plástico autocolante para melhor fixação. O método de fixação contribui para 
que os agentes do clima não agissem de forma direta sobre o alvo e o danificassem.  A antena ATX 1202 GG da 
fabricante Leica foi instalada sobre um tripé de alumínio, fixado em três apoios triangulares de polietileno, os quais 
foram fixados na laje do laboratório com cola plástica e pregos. Dessa forma, todos os elementos necessários às 
medidas se manteriam fixos durante todos os levantamentos GPS. O receptor GPS Leica 1200 foi configurado com uma 
mascara de elevação de 15°, com um intervalo de gravação de 15 s, e foi empregado o Método de Posicionamento 
Relativo Estático. A estação base utilizada foi a estação UFPR (Curitiba), pertencente à Rede Brasileira de 
Monitoramento Continuo (RBMC), distante, do local de estudo, em aproximadamente 40 m. Foram rastreados 15 
pontos com duração de ocupação 4 a 9 horas. Os pontos rastreados foram processados com o auxílio do software 
LeicaGeo Office (LGO). A precisão das coordenadas geodésicas obtidas no pós-processamento, utilizando efemérides 
precisas, sobre o levantamento feito com o GPS Leica 1200, com base em movimentos entre 1 mm e 50 mm, sobre um 
alvo preciso foram analisadas utilizando a diferença entre os vetores. Esses vetores são resultados das diferenças em 
distancia entre o ponto central e os pontos rastreados. Mediante uma análise dos resultados verificou-se que treze entre 
os quinze pontos rastreados (86%) estiveram dentro da precisão almejada, ou seja, 2mm. Apenas os pontos 14 e 15 
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apresentaram resultados acima do esperado, ou seja, com diferenças igual a 3mm. Obteve-se também quatro pontos com 
precisões iguais a 1 e 0 mm. 
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