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A demanda por diferentes aplicações, tornou o Sistema de Posicionamento Global (GPS) um recurso amplamente 
difundido em várias situações. Utilizam-se receptores para navegação em navios e aeronaves, rastreio de veículos, 
auxílio em emergência, localização de objetos naturais e artificiais, entre outras finalidades. Um setor em especial se 
destaca, é a demanda pelo uso do Sistema de Posicionamento Global no setor florestal. Muitas são as aplicabilidades de 
receptores GPS em áreas florestais, que podem ser utilizados para medição de longas distâncias onde é inviável se 
trabalhar com medidores eletrônicos de distância, facilidade de uso em regiões íngremes de difícil acesso, localização 
de rios, estradas, linhas de transmissão, delimitação de locais com alto risco e/ou perigo de incêndios florestais, 
implantação de unidades amostrais em inventários florestais, tanto na utilização do processo de amostragem aleatória 
quanto no processo de amostragem sistemática, sendo o GPS uma ferramenta de apoio a ciência florestal em geral, que 
pode proporcionar economia de tempo e recursos durante a prática das atividades, resultando em melhores rendimentos 
e eficiência em trabalhos a campo. Sabe-se que vários são os erros inerentes ao sistema GPS, estes podem ser 
originados dos receptores, satélites e na propagação do sinal na troposfera e ionosfera. Quando se trabalha com 
receptores GPS sob floresta densa, há uma atenuação na intensidade do sinal, o que consequentemente afeta a precisão 
do receptor. Quanto maior a densidade do dossel da floresta, menor será a força do sinal GPS. O formato das copas, o 
conteúdo de água e a distância e dimensões de galhos também são fatores que atenuam e refletem o sinal de forma 
complexa, se os galhos forem de maiores dimensões mas estiverem a longa distância, a interferência será inferior em 
relação àqueles com menores dimensões, porém, que estejam mais próximos do receptor. A reflexão dos sinais é um 
processado conhecido como multicaminhamento, onde existem barreiras que refletem o sinal até que ele chegue ao 
receptor, resultando em menor precisão. A perda de ciclos, interrupção e reaquisição do sinal também dificultam a 
rápida movimentação no interior da floresta. O objetivo deste estudo se dá em verificar qual a precisão de receptores 
GPS, tanto de navegação quanto geodésico, para possíveis aplicações destes em atividades florestais. O estudo foi 
realizado na cidade de Lages, SC, no campus III da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC). Foram 
selecionados e devidamente demarcados pontos de interesse sob floresta plantada, na borda de floresta plantada, local 
aberto, próximo de edificações e sob árvores isoladas que pudessem ocasionar atenuação do sinal. Realizou-se o 
transporte de coordenadas dos pontos selecionados, empregando-se o método da poligonal enquadrada. Posteriormente, 
realizou-se a coleta de dados com receptores GPS nos locais selecionados. No método de posicionamento absoluto, o 
receptor foi posicionado sobre os pontos e armazenadas as coordenadas no receptor. No método de posicionamento 
diferencial, foram coletadas observações com taxa de gravação de 1 segundo e intervalos de ocupação de 1, 15 e 30 
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minutos gravando-se as portadoras L1 e L1/L2. Verificou-se que no método de posicionamento absoluto, o erro 
planimétrico médio obtido para o interior da floresta plantada em relação as coordenadas de referência foi de 14,6 m e o 
desvio padrão de 7,7 m. Para a borda da floresta plantada este método apresentou erro planimétrico médio de 4,2 m e 
desvio padrão de 4,7 m. Para local aberto o erro planimétrico médio obtido foi de 6,6 m e desvio padrão de 8,5 m. Em 
proximidade a edificações o erro planimétrico médio obtido foi de 5,0 m e o desvio padrão de 1,7 m. Sob árvores 
isoladas o erro planimétrico médio encontrado foi de 4,2 m e o desvio padrão de 1,5 m. No método diferencial com 
intervalo de ocupação de 1 minuto em comparação as coordenadas de referência, sob floresta plantada o erro 
planimétrico encontrado foi de 6,8 m. Já em local aberto o erro obtido foi de 2,2 m e em proximidade de edificações o 
erro foi de 0,7 m. Com intervalo de ocupação de 15 minutos, o erro planimétrico encontrado sob floresta plantada foi de 
3,1 m, para a borda da floresta plantada de 1,4 m, para local aberto de 0,0 m e próximo a edificações de 0,0 m. Os 
resultados são preliminares e ainda deverão ser analisados os resultados obtidos com  o receptor de dupla frequência.  
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