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A utilização das geotecnologias no ensino da cartografia e geografia física vem sendo 
discutida sob a perspectiva de aprimorar o processo ensino-aprendizagem e despertar o 
interesse dos discentes sobre a temática. Nesse sentido, o objetivo do presente trabalho 
é apresentar a potencialidade do aplicativo C7 GPS dados na obtenção de coordenadas 
geográficas, hexagesimais e em UTM de dados isolados ou em trajetos para fins de 
georreferenciamento de informações diversas. O aplicativo de celular C7 GPS dados foi 
desenvolvido pela Universidade federal de Santa Maria, para agricultura de precisão.  O 
aplicativo é free, tem como vantagem o fato de não necessitar de internet no celular para 
ser utilizado, apenas é preciso ativar a função GPS do celular e ter o sistema operacional 
android. Neste trabalho o aplicativo foi testado e comparado com o GPS de navegação 
para efeito de acuraria, e mostrou-se na mesma compatibilidade com o aparelho de 
navegação. Utilizado para fins de ensino e aprendizagem em sala de aula e em trabalhos 
de campo, nas disciplinas de cartografia básica e temática, geoprocessamento, 
climatologia, recursos naturais e biogeografia, além de outros projetos correlatos. Na 
ocasião os alunos aprenderam em sala de aula a configurar um GPS e comparar a acuracia 
com o aplicativo C7 GPS dados, no campo o grupo de alunos e professores fizeram o 
georreferenciamento dos casos suspeitos de febre Chikungunya, dengue, marcação de 
pontos em trabalhos de climatologia das áreas com maior e menor conforto térmico, 
dinâmica de caça ao tesouro, calculo de áreas, localização de empresas na Chapada do 
Apodi. Os principais resultados encontrados são: localização de 58 casos de dengue no 
município de Jaguaruana-CE, 455 casos da febre chikungunya em cajazeiras-PB, 8 pontos 
na cidade de Limoeiro do Norte-CE e 5 pontos na cidade de Mossoró-RN das áreas de 
maior e menor conforto térmico, atividade de caça ao tesouro com alunos do 6º ano, 
cálculo das áreas de parques urbanos e assentamentos, georreferenciamento das 
empresas de agronegócio na Chapada do Apodi-CE. No final de cada atividade os grupos 
apresentaram seus resultados na forma de artigos, minicursos e monografias.  
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Introdução 
 

As geotecnologias são conjuntos de ferramentas capazes de fornecer 

informações sobre o espaço geográfico.  A partir destas é possível fazer análises e 

interpretações, bem como a possibilidade de espacializar as informações coletadas por 

meio de mapas temáticos (FURTADO, 2015). O mapa como modelo digital e visualização 

cartográfica serve para: Investigar fenômenos geográficos, perceber a estrutura dos 

fenômenos representados, modelos de representação de informação do mundo real, 

modelos conceituais que contêm a essência de generalização da realidade, ferramenta 

analítica e sistema de dados geoespaciais ou georeferenciados que esclareça dúvidas 

pertinentes à área descrita.  

No conjunto das geotecnologias tem-se: a cartografia, o sensoriamento remoto, 

o banco de dados, o Sistema de Informação Geográfica, O Sistema de Posicionamento 

Global por satélite, a cartografia digital e as modelagens MNT, MDE, MDT e MDS.  

De acordo com Meneses; Fernandes (2013) só existem duas constatações que 

impedem trabalhar com cartografia na geração de informações espaciais: ausência de 

bases cartográfica digital e desconhecimento e despreparo em cartografia. 

Nesse sentido, o objetivo do presente trabalho é apresentar a potencialidade de 

uma geotecnologia para georreferenciamento de dados, trata-se do aplicativo C7 GPS 

dados na obtenção de coordenadas geográficas, hexagesimais e em UTM de dados 

isolados ou em trajetos para fins de georreferenciamento de informações diversas.  

Neste trabalho o aplicativo foi testado e comparado com o GPS de navegação 

para efeito de acuraria, e mostrou-se na mesma compatibilidade com o aparelho de 

navegação. Foi Utilizado para fins de ensino e aprendizagem em sala de aula e em 

trabalhos de campo, nas disciplinas de cartografia básica e temática, geoprocessamento, 

climatologia, recursos naturais e biogeografia. 

A localização de um ponto qualquer na superfície terrestre é referenciada em 

relação à linha do equador e ao meridiano de Greenwich e é expressa em dois valores 

(latitude e longitude).  Tem como principal medida determinar as coordenadas 

geográficas x, y e entender a diferença entre as coordenadas, medir pontos, calcular 

áreas, determinar distâncias. A latitude é o ângulo vetorial entre o equador e o lugar, 
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medido sobre o meridiano que o contêm, será sempre norte (N) e sul (S) e a longitude é o 

ângulo vetorial no plano do meridiano de origem e o meridiano do lugar, medido sobre 

qualquer paralelo do equador, considerando-se este plano sempre paralelo ao plano do 

Equador. A longitude será sempre leste (L) e oeste (W) (FITZ, 2008). 

O uso do GPS proporciona encontrar as coordenadas, seja em geográfica ou em 

UTM. A difusão dessa tecnologia chega aos celulares, sendo possível encontrar vários 

aplicativos de localização por satélite gratuitamente, com acurácia que varia entre 5 

metros a 21 metros, além disso, é preciso verificar também se o mapa no GPS está ou não 

atualizado, evitando assim que o usuário seja redimensionado para uma área ou local 

errado (MARTINELLI, 2014). 

O aplicativo C7 GPS Dados foi desenvolvido pela Universidade Federal de Santa 

Maria para mapeamento do cadastro de imóveis rurais ou agricultura de precisão, é um 

sistema de simplificação do aplicativo C7 GPS malha, nesta nova versão possibilita a 

visualização gráfica da constelação de satélites rastreados e da intensidade do sinal 

recebido. As coordenadas são apresentadas em graus geográficos decimais, hexagesimais 

e UTM, com os dados armazenados em arquivo podem-se calcular a área, perímetro e a 

distância total percorrida em trilha. Além deste aplicativo a Universidade de Santa Maria 

também desenvolveu outros aplicativos pensando a localização de pontos e em 

diferentes objetivos: 

 C7 interPAP para interpolação de pontos georreferenciados localizados 

próximos ao local indicado com a função de trabalhar variáveis de solo e planta; 

 C7 Planimétrico I e II a partir de pontos já coletados é possível fazer uma 

serie de atividades: montagem de um novo polígono, divisão de áreas (m2), cálculo de 

coordenadas UTM, posição planimétrica, azimute e ângulo interno; 

 C7 Lignum Urbem serve para contribuir nos processos de gestão e manejo 

de árvores no contexto de um espaço urbano, definição de área urbana a ser mapeada, 

cadastro de endereços, cadastro de árvores baseado no CRA-PR de 2011, com cerca de 30 

informações para caracterização  de uma árvore no banco de dados, registrar plantios de 

mudas ou reposição de espécies, registro de dados ocorridos em árvores, manejo e 

gestão de podas, controle de pragas , limpezas individual ou por logradouro, localização 

de árvores cadastradas em um logradouro, espacialização e edição de todos os elementos 
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cadastrados, relatórios dinâmicos sobre manejo e exportação do banco de dados e de 

dados cadastrados; 

 C7 AgroCalc é uma calculadora agronômica, desenvolvida com o objetivo 

de simplificar os cálculos realizados no dia-a-dia para a regulagem de máquinas e 

implementos no campo, possibilitando praticidade e aumento da precisão nas operações, 

pode-se determinar a quantidade  de sementes por unidade de área, regulagem da 

semeadura, velocidade e vazão do equipamento, quantidade de corretivo. 

Metodologia  
 

Neste trabalho o aplicativo foi utilizado para fins de ensino e aprendizagem em 

sala de aula e em trabalhos de campo, nas disciplinas de cartografia básica e temática, 

geoprocessamento, climatologia, recursos naturais e biogeografia. Na ocasião os alunos 

aprenderam em sala de aula a configurar um GPS e comparar a acuracia com o aplicativo 

C7 GPS dados, no campo o grupo de alunos e professores fizeram o georreferenciamento 

dos casos suspeitos de febre Chikungunya, dengue, marcação de pontos em trabalhos de 

climatologia das áreas com maior e menor conforto térmico, dinâmica de caça ao 

tesouro, cálculo de áreas, localização de empresas na chapada do Apodi. 

Etapas na utilização do C7 GPS dados:  

O C7 Campeiro está apenas disponível para aparelhos celulares que obtém do da 

plataforma Android, no caso Play Store. O mesmo não se encontra em Windowns Phone 

e IOS (Figura 1). 

Figura 1: Página do C7 GPS dados no Android 
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O Aplicativo C7 GPS Dados tem por objetivo a obtenção de coordenadas de 

pontos isolados (waypoints) ou de trilhas, possibilitando o armazenamento das mesmas 

em um arquivo GeoTXT. Este sistema é uma simplificação do C7 GPS Malha cuja 

modelagem é voltada a aplicação em Agricultura de Precisão, entretanto apresenta um 

novo design gráfico, possibilita a visualização gráfica da constelação de satélites 

rastreados bem como da intensidade do sinal recebido de cada um. As coordenadas da 

posição atual são apresentadas em graus geográficos decimais, hexagesimais e também 

na projeção UTM. Com os dados armazenados em arquivo podem ser processados 

cálculos de área e perímetro de polígonos e da distância total percorrida em uma trilha 

registrada (Figura 2). 

Figura 2: Principais páginas do aplicativo C7 GPS Dados 

 

 

 

 

 

Modo de usar o aplicativo:  

• 1. O Nome geoarquivo é uma sugestão. Para fazer um novo levantamento você 

deve informar um nome para armazenar os pontos 

• 2. Para tanto, clique no ícone do lápis e vai abrir uma caixa para você digitar o 

nome. Marque a opção KML se deseja salvar também nesse formato. Digite 

somente o nome sem extensões e clique em OK 

• 3.Ao voltar a tela de dados, vai aparecer o nome do arquivo que você digitou com 

a extensão .txt 

• 4. A descrição do ponto deve ser sem espaços. Por exemplo Ponto 1  deve ser 

digitado Ponto1 ou Ponto_1 . Sem espaços. 

• 5. Na sequência Salvar. 

• 6. Você pode desligar o GPS do celular e se deslocar para outro ponto e religa-lo 

novamente 
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• 7. Para continuar o armazenamento no mesmo arquivo. Repita o passo 2 

• 8.  E assim novos pontos são armazenados no mesmo arquivo. 

• 9.  O arquivo txt é salvo na pasta /Campeiro/coordenadas 

• 10. O arquivo kml é salvo na pasta /Campeiro/arquivos 

 

Figura 3: Passo a passo no uso do aplicativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depois de ter salvo o ponto, o mesmo estará armazenado na pasta do aplicativo 

presente nos arquivos do seu aparelho celular. Como o ponto foi salvo no formato KML, o 

mesmo estará armazenado na pasta Arquivos (Figura 4). 

 

Figura 4: armazenamento dos pontos no celular 
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Para que se possa visualizar os pontos através do mapa, é necessário que seus 

dados (pontos) sejam repassados para o computador através de cabo USB.  Mas antes de 

tudo, você terá que instalar no seu Pc o programa Google Earth.  

  PASSOS: 

1. Através da conexão USB, colete do seu computador os dados ex. 

Campeiro/Arquivos/ Ponto_exemplo; 

2. Clique no ponto que você salvou e depois através do Google Earth o seu ponto 

será visualizado. 

 

Figura 5: Tela do Google Earth com o aplicativo C7 GPS Dados 

 

 

Resultados  

O aplicativo foi testado no período de setembro de 2014 a dezembro de 2015 no 

curso de geografia, em diferentes temáticas e pelos autores pesquisadores. Os relatos 

destas experiências são apresentados abaixo:  

Durante um trabalho de campo envolvendo as disciplinas climatologia, recursos 

naturais, geografia física, cartografia, foi pedido aos alunos que marcasse todos os pontos 

no campo onde estávamos coletando as informações sobre temperatura e umidade, e 
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para cada disciplina mostraríamos a importância de cada uma das ferramentas utilizadas. 

Na tabela da coleta das coordenadas existia um campo para que a informação seria 

inserida. Na sala o aluno pode comparar os segundos e as minutos e o estabelecimento 

das distâncias entre os pontos.   

O segundo relato de experiência foi uma atividade de caça ao tesouro com 

alunos do sexto ano do ensino fundamental durante a monografia de uma aluna, na 

ocasião foi entregue o mapa de controle de campo, com fichas de apoio.  A turma foi 

dividida em dois grupos (grupo A e Grupo B), cada um com oito alunos, a composição dos 

grupos foi definida por sorteio. O jogo foi realizado no pátio da escola, com a finalidade 

de aplicar os conhecimentos adquiridos em sala de aula (MESQUITA, 2016).  

Figura 6: Croqui da escola com a marcação dos pontos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Mesquita, 2016 

 

Uma terceira atividade realizada contou com o auxílio da equipe do Comitê 

popular das águas – Comissão de Formação e Produção de Conhecimento 

(Pesquisadores/científicos) para levantamento dos poços e de dados sobre a Chapada do 

Apodi, mapeamento das águas e dados das comunidades e agricultura familiar e 
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camponesa, cada comunidade que recebeu as tabelas ficara responsáveis pelos 

levantamentos dos dados sobre latitude e longitude com o uso do C7 GPS dados, além de 

outras informações (Figura 7).  

 

Figura 7: Tabela roteiro para mapeamento das águas – agricultura familiar e camponesa 

 

 

 

 

 

 

 

Um outro projeto desenvolvido tratou de uma oficina sobre cartografia social 

ministrada na Faculdade de Filosofia Dom Aureliano Matos – FAFIDAM-UECE, entre os 

participantes estavam professores de pedagogia, história, geografia, comunidades da 

Chapada do Apodi e Representantes da Cáritas Diocesana de Limoeiro do Norte – CE, na 

ocasião além dos conceitos e metodologia sobre cartografia social trabalhada, os 

participantes tiveram a oportunidade de aprender sobre o aplicativo C7 GPS dados. O 

grupo da Cáritas passou a usar o aplicativo em vários dos seus projetos (Figura 8).  
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Figura 8: Espacialização das empresas do agronegócio na chapada do Apodi - CE 

 
Fonte: Cáritas Diocesana Limoeiro do Norte 

 

Um outro projeto desenvolvido com alunos do 1 período do curso de geografia 

da FAFIDAM, tinha como metodologia o mapeamento dos locais de possíveis focos de 

dengue, em diferentes municípios do Estado do Ceará (Jaguaruana, Limoeiro do Norte, 

Russas,  conforme a área de abrangência da FAFIDAM. O mosaico com alguns dos 

resultados pode ser visualizado na figura 9.  

Figura 9: Mapeamento dos possíveis focos de dengue de municípios do Estado do Ceará 

 
Fonte: Trabalhos elaborados pelos alunos do 1 período da Faculdade de Filosofia Dom 
Aureliano Matos.  
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O último trabalho desenvolvido pelos alunos utilizando o aplicativo foi para 

mapeamento da febre Chikungunya em Cajazeiras - PB no I semestre do ano de 2016 e 

dos imóveis infestados, o resultado encontrado foi de 455 casos confirmados durante a 

quadra chuvosa, é importante ressaltar que os dados são da secretaria de saúde do 

município de Cajazeiras, com os dados os alunos espacializaram no google Earth Pro 

mostrando no artigo a importância da secretaria trabalhar com este tipo de aplicativo na 

espacialização e análise dos seus dados.  

Figura10: Possíveis focos de febre chikungunya no I semestre de 2016 de Cajazeiras-PB 

 

Fonte: Artigo desenvolvido pelos alunos do 2 período do curso de Geografia com o 
título: Georreferenciamento da Febre Chikungunya com o aplicativo C7 Gps dados e o 
Google Earth Pro - Cajazeiras – PB: Relato De Experiência.  
 

A única limitação que encontramos no uso do aplicativo é que o único sistema 

que ele roda é o androrid. É importante ressaltar que mais de um destes projetos foi 

testado a coleta dos dados com GPS e com o aplicativo, para observação da acurácia.  

Considerações finais 

 O levantamento dos dados com o uso do C7 GPS dados com os estudantes e com 

as comunidades e ONG, ao longo de dois de análise e observações, permitiu inferir a 

potencialidade do aplicativo em diferentes tipos de estudo. Os trabalhos destacados 
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neste artigo trazem graus diferentes de abrangência e também de detalhamento das 

informações.  

 Merece atenção o fato de que todos que apreenderam a técnica de utilização 

repassam o conhecimento e acabam desenvolvendo outros tipos de trabalhos.  

Paralelamente, merece atenção a possibilidade de implantação do uso do 

aplicativo em diferentes secretarias, para o georreferenciamento de casos de homicídios, 

doenças, desastre, dentre outros.  
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