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RESUMO 

As infraestruturas de telecomunicações, energia elétrica, finanças e transportes são 

consideradas críticas para o funcionamento de uma sociedade moderna. Estas infraestruturas 

necessitam de requisitos de posição, navegação e sincronização de tempo e frequência- PNT 

(Position, Navigation and Timing) com alta exatidão para satisfazerem suas necessidades. 

Atualmente, são utilizados os sistemas de navegação por satélite GNSS (Global Navigation 

Satellite System) que, por conta de sua versatilidade, aplicações 3D em tempo real e alta 

exatidão, tem sido amplamente utilizados em necessidades de PNT. Contudo, em diversos 

casos, têm se notado vulnerabilidades do GNSS e, por conta disto, diversas instituições 

governamentais e comunidades científicas ao redor do mundo têm estudado um sistema 

complementar ou de backup para o GNSS. O sistema eLORAN (Enhanced LOng RAnge 

Navegation) emergiu como a principal alternativa por conta de suas excelentes características 

sistêmicas. 

Vale salientar que o Brasil é um simples usuário dos sistemas GNSS, sem nenhuma 

autonomia no que concerne a atualizações e manipulações do sistema. A Europa e outros 

países como China e Rússia já possuem um sistema remoto próprio em uso e 

desenvolvimento de disseminação de padrões primários de tempo e frequência. O estudo das 

vulnerabilidades dos sistemas de PNT e as ações de mitigação empregando um sistema de 

solo e robusto se faz adequado dada esta realidade. 

Neste trabalho, é apresentado o esforço inicial para estudo da viabilidade de 

implantação do sistema eLORAN no Brasil, assim como a apropriação de conhecimento deste 

sistema. 

Buscamos, através de análises bibliográficas, um estudo básico de navegação por 

satélites, assim como sua importância estratégica para seus detentores. Em seguida avaliamos 

os requisitos de precisão, disponibilidade, continuidade e integridade utilizados em 

Navegação aérea Baseada em Performance (PBN), onde os sistemas GNSS são amplamente 

empregados, e o desempenho do eLORAN no cumprimento destes requisitos. 

Utilizamos, além das recomendações ITU-R, o software GRWAVE que utiliza os 

padrões ITU (International Telecommunications Union) para simular a cobertura de sinais de 

estações eLORAN nas mais diversas caraterísticas de solo e ruído atmosférico próprios das 

diferentes regiões do Brasil. Após este cálculo, simulamos uma possível distribuição de 

estações eLORAN em todo território nacional e, por fim, estimamos o custo total para 

implantação do sistema. 
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 Ao final do trabalho, concluímos que o sistema eLORAN cumpre os requisitos para 

navegação aérea (PBN). Mostra-se adequado também para ser um provedor de serviços PNT 

para os outros setores de infraestrutura estratégica do Brasil, como energia elétrica, 

telecomunicações, setor financeiro, transporte marítimo e terrestre, e disseminação de tempo e 

frequência. 

 

Palavras-chave: eLORAN, GNSS, Navegação aérea, PBN, RNP 0.3, Brasil. 
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ABSTRACT 

The telecommunications, energy, finance and transport infrastructures are considered 

critical to the functioning of a modern society. This infrastructure needs positioning, 

navigation and time synchronization and frequency requirements - PNT (Positioning, 

Navigation and Timing) with high accuracy to meet their needs. Currently, satellite systems 

GNSS (Global Navigation Satellite System) are used which, because of its versatility, 3D 

applications in real time and high accuracy has been widely used in PNT needs. However, in 

many cases, they have noted several GNSS vulnerabilities and, because of this, government 

institutions and scientific communities around the world are studying a supplementary or 

backup system to GNSS. The eLORAN (Enhanced LOng RAnge Navigation) has emerged as 

the main alternative because of its excellent systemic features. 

It is worth noting that Brazil is a simple user of GNSS systems, with no autonomy 

concerning system updates and manipulations. Europe and other countries like China and 

Russia already have their own satellite systems in use and development of primary time and 

frequency standards dissemination. The study of the vulnerability of PNT systems and 

mitigation actions using a robust ground system are appropriate given this reality. 

In this paper, we present an initial effort to study eLORAN system implementation 

feasibility in Brazil, as well as the appropriation of knowledge of this system. 

We started a basic study of satellite navigation through bibliographical analysis, as 

well as their political importance to their holders. Then we evaluate the accuracy, availability, 

continuity and integrity requirements used in Performance-Based air Navigation (PBN), 

where GNSS systems are widely employed, and eLORAN performance in compliance with 

these requirements. 

We use, in addition to ITU -R recommendations, the GRWAVE software that use ITU 

standards (International Telecommunications Union) to simulate the coverage signals of 

eLORAN stations in various soil conductivities and atmospheric noise characteristics from 

different regions of Brazil. After this systematic evaluation, we simulate a possible 

distribution of eLORAN stations throughout the country and, finally, we estimate the total 

cost of system implementation. 
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In the end of this work, we concluded that the eLORAN system is able to satisfy the 

requirements for Air Navigation (PBN). Additionally, it showed to be suitable as a PNT 

service provider for other strategic infrastructure sectors in Brazil, like electric energy, 

maritime navigation, terrestrial transport, telecommunications, financial sector and time and 

frequency dissemination.  

 

Keywords:  eLORAN, GNSS, Air Navigation, PBN, RNP 0.3, Brazil. 
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1. Introdução 
 

Desde o surgimento das primeiras necrópoles pré-históricas até o advento das 

megalópoles contemporâneas, as cidades nascem, crescem e se desenvolvem a partir dos 

fatores sociais, culturais, políticos e tecnológicos que influenciaram no seu processo de 

formação. 

As cidades são sistemas complexos e com o surgimento dos burgos no século XVII, as 

ciências e as tecnologias tornaram-se importantes para o desenvolvimento do espaço urbano e 

a criação de uma rede de infraestrutura para sustentação do desenvolvimento urbano. Nesse 

período, as infraestruturas de água e saneamento se tornaram requisitos para o funcionamento 

das cidades e na era industrial que se inicia no século XVIII a modernidade vai moldar outras 

necessidades para esse espaço e criar uma urbanização planetária. Os processos industriais 

necessitam de infraestruturas específicas de serviços para sua implantação e desenvolvimento 

e as cidades com infraestruturas mais adequadas são capazes de abrigar e auxiliar no 

desenvolvimento de indústrias específicas. 

Hoje, em pleno século XXI, as novas tecnologias de comunicação e informação 

imprimem novas marcas ao urbano. As cidades globalizadas possuem vários serviços de apoio 

e sustentação que fazem parte da vida quotidiana e constituem-se como a infraestrutura básica 

e hegemônica da época. Atualmente os serviços de distribuição de energia elétrica, 

telecomunicações e integração dos sistemas financeiros e bancários são imprescindíveis para 

o funcionamento de uma cidade. Numa visão mais integrativa das áreas urbanas os serviços 

de transporte para locomoção de pessoas e produtos dentro e entre cidades se torna importante 

para sustentar o processo de industrialização globalizado. 

Sendo assim, atualmente, as redes de infraestrutura tecnológica ligadas aos setores de 

energia elétrica, telecomunicações, finanças e transporte são as mais importantes para o 

suporte do desenvolvimento urbano e industrial. Devido à sua importância, os serviços 

oferecidos por estes setores são considerados críticos para a sociedade. Essa infraestrutura, 

por ser imprescindível, deve ser operada através de um processo de missão crítica, garantindo 

que esses serviços possam estar disponíveis sempre que solicitados, atendendo aos requisitos 

técnicos de segurança e qualidade que lhe sejam atribuídos. Uma interrupção no fornecimento 

dos seus serviços, mesmo por poucos instantes, pode causar severos impactos sociais e 

econômicos, por isso são chamados de “infraestrutura crítica” [1]. 
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Para o funcionamento dessas infraestruturas dentro dos requisitos particulares de cada 

uma delas, os serviços de posicionamento, navegação e sincronização (PNT – Positioning, 

Navigation and Timing) se tornaram importantes para garantir a integração e temporização 

dos sistemas que compõe as infraestruturas dessas redes tecnológicas. 

Desta forma, os provedores de serviços de PNT têm desenvolvido suas tecnologias 

possibilitando uma gama crescente de aplicações para uma sociedade moderna, tanto urbana 

quanto rural [2]. 

Um provedor de sistemas de PNT oferece serviços de: 

•  Posicionamento, navegação e tempo para os usuários do setor de transporte; 

• Tempo e frequência para o setor de telecomunicações e geração e transmissão 

de energia elétrica, 

• Carimbo de tempo para o setor governamental, judiciário e financeiro. 

Os serviços de PNT disponíveis na era contemporânea estão atrelados ao 

desenvolvimento dos programas espaciais dos países industrializados que criaram redes de 

satélites em órbita ao redor do planeta para disseminar sinais de serviços PNT que pudessem 

ser utilizados por suas infraestruturas.  

Os sistemas globais de navegação por satélite (GNSS – Global Navigation Satellite 

Systems) surgiram como a espinha dorsal para essas redes de infraestrutura crítica. Nossas 

vidas diárias são consideravelmente reforçadas por serviços que envolvem esta infraestrutura 

como: serviços meteorológicos, posicionamento global, imagens de satélite e outros 

aplicativos que se utilizam das características de determinação de posicionamento, navegação 

e sincronização de redes. Em pouco mais de meio século, após o lançamento do primeiro 

satélite, a infraestrutura espacial tornou-se central para a nossa forma de viver, trabalhar e de 

interatividade [3]. 

Esses sistemas de satélite possibilitam: uma gama crescente de aplicações para uma 

sociedade moderna, dentre elas, podemos destacar as seguintes aplicações: 

 A integração de receptores precisos de posicionamento dentro de telefones celulares, 

leitores de MP3, computadores portáteis, câmeras e dispositivos de vídeo, trazem 

serviços GNSS diretamente aos indivíduos, possibilitando uma transformação 

fundamental da nossa maneira de viver e trabalhar. 

 Dispositivos de posicionamento dedicados estão disponíveis para turistas e visitantes 

de parques de diversão e de museus. 
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 Dispositivos permitem aplicações relacionadas à segurança, possibilitando localização 

de propriedade roubada, por exemplo, automóveis, aparelhos celulares ou animais de 

estimação perdidos ou localização de idosos.  

 Funções de Busca e Salvamento (SAR – Search And Rescue) ligadas ao sistema 

Cospas-Sarsat operacional, em que os satélites são equipados com transponders que 

possibilitam a transferência de sinais de socorro a um centro de coordenação de 

salvamento. 

 GNSS possibilitam uma melhor observação das condições da atmosfera, previsão 

meteorológica e estudos climáticos, assim como da ionosfera para comunicações por 

rádio, ciência espacial e previsão de terremotos.  

 A comunidade científica se beneficia com a exatidão dos sinais GNSS de tempo e 

frequência, permitindo aderência à escala de tempo internacional e calibração de 

relógios atômicos. 

 A navegação por satélite pode aumentar a segurança e eficiência do tráfego, 

melhorando a maneira como usamos veículos. 

 Serviços bancários nas transações de longas distâncias, através da telefonia móvel, ou 

de computadores na utilização de tempo preciso e de energia elétrica através de 

Unidades de Medição de Fase (PMU – Phasor Measurement Unit) se beneficiam com 

o desenvolvimento dos sistemas de PNT. 

 

Sendo assim, essa gama de aplicações demonstra a necessidade de um sistema de 

posicionamento, navegação e sincronização que possa atender à demanda dos serviços de 

infraestrutura crítica e ofereça disponibilidade, confiabilidade e segurança para todos esses 

sistemas em qualquer situação [4]. Portanto essa infraestrutura crítica não pode depender de 

uma única fonte de serviços PNT como o GNSS, e deve possuir uma fonte alternativa para 

oferecer os serviços de PNT, como por exemplo, o e-LORAN – (Enhanced LOng RAnge 

Navigation)[5]. 

O sistema e-LORAN é o mais atual dos sistemas de PNT com difusão de sinais de 

rádio de alta potência e baixa frequência, denominados ondas terrestres (Ground Wave). Esses 

sistemas LORAN contavam com estações base de rádio que surgiram no desenvolvimento das 

navegações marítimas e seus predecessores LORAN-A, LORAN-B e LORAN-C foram 

evoluções dessa tecnologia utilizando um método de navegação denominado hiperbólica 
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enquanto o e-LORAN, por contar com novas tecnologias de microprocessamento e relógios 

atômicos utiliza técnicas All-in-View para determinação de posicionamento e navegação. 

A Figura 1 apresenta, esquematicamente, esta interdependência entre provedores de 

serviço, os serviços PNT e a infraestrutura crítica de uma sociedade. 

 

 

Figura 1 - Infraestrutura crítica de uma sociedade moderna e sua interdependência com 

sistema PNT. 

 

As nações desenvolvidas ou em desenvolvimento têm se aplicado cada vez mais no 

desenvolvimento de constelações GNSS para oferta de serviços PNT que possam atender às 

necessidades de sua infraestrutura [7] e além dos requisitos de alta exatidão do sistema, o 

GNSS necessita proporcionar integridade e disponibilidade aos serviços PNT [6].  

Os principais sistemas globais que compõem o GNSS são: GPS (Global Positioning 

System), GLONASS (Global'naya Navigatsionnaya Sputnikovaya Sistema), Galileo 

(homenagem ao cientista Galileu Galilei) e mais recentemente o sistema chinês Beidou. 

Na Figura 2 podemos observar os quatro sistemas globais de satélite.  
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Figura 2 - Sistemas globais de satélites. 

 

O GPS, desenvolvido pelos Estados Unidos, se encontra em plena operação e em fase 

de modernização. Atualmente, a constelação GPS conta com 31 satélites operacionais, a um 

custo total aproximado de 22 bilhões de dólares desde sua concepção. O GLONASS, similar 

ao GPS, desenvolvido na antiga União Soviética, é hoje de responsabilidade da República da 

Rússia e conta, atualmente, com a constelação completa (31 satélites, 24 operacionais). No 

sistema europeu, Galileo, um total de 12 satélites já foi lançado, mas o sistema ainda não se 

encontra operacional. O Beidou, chinês, é um sistema que começou como um serviço regional 

experimental de três satélites e mais tarde expandiu para um serviço global Beidou-2 com 10 

satélites [6]. A geração mais atual a terceira, conta atualmente com um total de quatro satélites  

BDS-3[7]. Esses quantitativos podem ser resumidos na Tabela 1 para os sistemas GNSS em 

operação no mundo. 
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Tabela 1 - – Características dos sistemas GNSS por nação ou continente 

 Brazil China 
Estados 

Unidos 
Europa Rússia 

Nome do 

Sistema 
- 

Beidou-

Compass 
GPS GALILEO GLONASS 

Satélites 

em 

operação 

- 19 31 12 31 

Cobertura - Ásia Global Global Global 

Data de 

operação 
- 

2012 

2015-20 
1995 2014 1995 

 

Os sistemas GPS, GLONASS e o Beidou são militares e foram desenvolvidos para 

atender às necessidades das forças armadas dos EUA, Rússia e China, respectivamente; 

enquanto o sistema Galileo é o primeiro de uso civil e não controlado pelas forças armadas. 

Atualmente o sistema GPS possui importantes aplicações civis, tendo se tornado o principal 

serviço de PNT americano e devido à sua disponibilidade global, estendeu-se para o resto do 

mundo como um serviço confiável. No entanto, não deve ser esquecido que este sistema 

continua sob controle militar estrito [8]. 

Deve ser enfatizado que os sistemas globais são controlados por suas respectivas 

nações, e o Brasil tem acesso aos serviços disponíveis (abertos), porém não possui influência 

alguma na sua operação, tampouco assinou acordos diplomáticos que garantam acesso 

contínuo aos serviços PNT ofertados pelo GPS americano ou aos outros GNSS. 

 

1.1. Serviços de Posicionamento e Navegação e o “Prêmio da Longitude” 
 

Em 1707, um erro de navegação na determinação da longitude resultou na perda de 

uma frota de quatro navios de guerra ingleses na costa da Sicília. Como consequência, o 

governo britânico estabeleceu o “Prêmio da Longitude”, no valor de 20 mil libras, para quem 

apresentasse uma solução prática para a determinação da longitude em alto mar. O relojoeiro 

autodidata John Harrison acreditava que a solução estava em um relógio que poderia ser 

transportado em navios quando partiam para longas viagens marítimas. Harrison projetou e 

construiu vários protótipos de cronômetros marítimos até atingir a exatidão necessária. 



7 

 

Finalmente, em 1773, Harrison recebeu o prêmio, num total de 14.250 libras, pela solução dos 

problemas relacionados à longitude. [9]. Essa conquista demonstrou que a solução para a 

determinação da longitude em alto mar dependia da manutenção do tempo demonstrando que 

serviços de posicionamento e navegação também necessitavam de temporização. 

A navegação oceânica, longe de referências terrestres, requeria o uso de instrumentos 

de navegação e grande conhecimento astronômico, pois a determinação das latitudes era 

relativamente simples, tomada com base na posição do sol ou das estrelas, utilizando-se o 

astrolábio. Para as longitudes, entretanto, existia o problema adicional da rotação da Terra e, 

no hemisfério sul, o céu era menos conhecido, tornando mais difícil o posicionamento com 

base nas estrelas. 

Apesar do seu invento nunca ter sido padrão para a navegação náutica, o dispositivo 

de Harrison abriu o caminho para a criação das ferramentas modernas de navegação. 

Embora a construção do relógio de Harrison tenha requerido décadas de trabalho e 

criatividade contínua, a ideia do método era bastante simples: 

- O navegador deveria levar um relógio que indicasse a hora no meridiano de 

Greenwich HG. 

- Usando o Sol como estrela, resolve-se o triângulo posicional obtendo a hora local HL 

na posição do navio. 

- Usando que em 24 horas a Terra rotaciona 360° de longitude, a diferença  

HG-HL multiplicada por 15° resulta na longitude do navio. 

 

1.2. Posicionamento, Navegação e sistemas geodésicos. 
 

Para a determinação de coordenadas, como latitude, longitude e altitude, é necessário 

estabelecer um sistema geodésico de referência que permita a localização de cada ponto da 

superfície em função de suas coordenadas tridimensionais de maneira única. Em Geodésia, 

tradicionalmente são utilizados dois Sistemas Geodésicos de Referência (SGR) um horizontal 

e outro vertical. O SGR vertical fornece a referência para a determinação precisa da 

componente altimétrica do SGB (Sistema Geodésico Brasileiro), enquanto o SGR horizontal 

fornece a referência para a determinação precisa das componentes planimétricas (latitude e 

longitude). Essas determinações compõem as informações necessárias para serviços de 

posicionamento e navegação. 
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O posicionamento de objetos através da determinação de suas coordenadas em relação 

a um referencial específico pode ser realizado por enlaces de ondas de rádio com estações 

base em Terra ou em órbita. 

Os enlaces de satélite podem ser utilizados mais facilmente para esses serviços de 

posicionamento e navegação. 

 

1.3. Posicionamento por enlaces de sinais de satélites. 
 

O surgimento e disponibilização de relógios atômicos (Rubídio e Césio), aliados ao 

desenvolvimento das tecnologias espaciais (foguetes e satélites artificiais), possibilitaram a 

implantação dos sistemas de posicionamento por satélites.  

A evolução das técnicas de sincronização remota entre relógios permitiu o uso 

confiável dos métodos de posicionamento “All-in-View” que, por sua vez, não sofrem das 

mesmas limitações da navegação hiperbólica. 

Na composição dos GNSS, existem estações terrestres que coordenam todo o sistema, 

determinando as órbitas de todos os satélites e calculando as previsões dessas órbitas para 

vários dias, as quais são conhecidas como efemérides dos satélites. 

No método All-in-View é usada a propriedade da sincronização entre relógios das 

estações terrestres e dos satélites para calcular a posição 3D. Assim, conhecendo-se a 

distância que separa o receptor de três pontos de referência, ou três satélites, pode-se 

determinar a posição relativa do receptor através da interseção de três circunferências cujos 

raios são as distâncias medidas entre o receptor e os satélites. Logo, a partir da solução de um 

sistema de equações composta pelas informações de posição de um receptor e das efemérides 

dos satélites é possível calcular a posição do receptor [10]. Para que esse sistema de equações 

de posição tenha uma solução possível e determinada são necessárias informações de, no 

mínimo, quatro satélites, como podem ser ilustrados na Figura 3. 
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Figura 3 - Navegação via satélites 

 

1.4. Posicionamento através do eLORAN 
 

A evolução do sistema LORAN (que usava navegação hiperbólica) aliou as vantagens 

de sincronização de relógios atômicos, simplificando o método de posicionamento. O 

aperfeiçoamento do sistema LORAN denominado Enhanced LORAN (eLORAN) oferece um 

serviço PNT para uso em diversas aplicações, com a adição de um canal de dados para envio 

de correções. Além de melhoramentos nas tecnologias dos transmissores, o sistema 

possibilitou um novo conceito para a distribuição de serviços PNT por ondas superficiais 

(Ground Wave). Assim, o eLORAN alcança qualidades compatíveis com as necessidades dos 

sistemas modernos de PNT, atraindo a atenção dos organismos internacionais que buscam um 

sistema complementar ao GNSS e com modos de falha diferentes. 

 

1.5. Navegação Aérea Baseada em Performance (PBN) 
 

Navegação baseada em performance (PBN – Performance Based Navigation) é o 

conceito de navegação aérea no âmbito da OACI onde há a utilização constante dos GNSS 

assim como de navegadores GPS∕GLONASS embarcados nas aeronaves. 

Em PBN, existem dois tipos de operação: Navegação de Área (RNAV) e Desempenho 

de Navegação Requerido (RNP); ambos exigem que um conjunto de sistemas da aeronave, 

qualificação da tripulação e sistema de gerenciamento de tráfego aéreo atendam a 
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especificações expressas em termos de precisão, integridade, disponibilidade, continuidade de 

funcionalidade e compreendendo suas especificações. 

O conceito PBN está ligado, então a três segmentos interdependentes: 

-  Capacidade de operação das aeronaves.  

-  Rotas Air Traffic Service (ATS).  

-  Infraestrutura de auxílios à navegação e disponibilidade de sinal de satélites. 

No PBN, a capacidade de operação de voo (RNAV ou RNP) deve ser compatível com 

o tipo de rota ou procedimento (RNAV ou RNP) e sua infraestrutura aérea pra estes tipos de 

operações.  

A capacidade PBN será definida pela sua "designação de operação" RNAV ou RNP. 

Ambas, dispensam a necessidade de bloquear auxílios terrestres e navegam de um ponto a 

outro de forma direta, como ilustrado na Figura 4. Através desta, também, é possível perceber 

a otimização do espaço aéreo através emprego melhor dos recursos de navegação nas 

operações RNAV ou RNP, possibilitando rotas mais precisas e trajetórias mais curtas. Cada 

uma delas tem estabelecida uma "precisão de navegação", que é o erro máximo lateral 

aceitável. Uma capacidade PBN-RNAV 5, por exemplo, deve ser capaz de se manter dentro 

de cinco milhas náuticas de erro lateral para cada lado.  

A capacidade RNP é muito utilizada em áreas terminais e aproximações, enquanto a 

RNAV é exigida apenas, norma em rota. 

 

Figura 4 - Rotas convencionais e rotas RNAV ou PBN 
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Os critérios de aero navegabilidade dependem do tipo de operação PBN pretendido 

pelo requerente. O tipo de operação, por sua vez, pode ser limitado pelas características do 

sistema da aeronave e da habilitação do comandante [11]. 

O conceito de PBN introduziu, também, outros critérios para sistemas de navegação 

aéreos expressos em termos de precisão, integridade, disponibilidade, continuidade e 

funcionalidades. 

O suplemento IS-21-013 da ANAC define esses critérios da seguinte forma: 

Precisão: É o grau de conformidade entre a informação sobre posição e tempo que 

proporciona o sistema de navegação e a posição e tempo verdadeiros. 

Integridade: É a garantia de que todas as funções do sistema de navegação estão 

dentro dos limites de desempenho operacional. É a capacidade do sistema de navegação aérea 

de proporcionar aos usuários avisos oportunos nos casos em que o mesmo não deva ser 

utilizado. 

Disponibilidade: É o percentual de tempo em que são utilizáveis as informações 

providas por um sistema de navegação. É uma indicação da capacidade desse sistema em 

proporcionar informações utilizáveis dentro de uma determinada zona de cobertura, bem 

como do percentual de tempo em que se transmite sinais de navegação, a partir de fontes 

externas. A disponibilidade é função das características físicas do entorno e da capacidade 

técnica das instalações dos transmissores.  

Continuidade: É a capacidade do sistema em proporcionar informações válidas de 

navegação para a operação pretendida, sem a ocorrência de interrupções não programadas.  

Funcionalidade: É o conjunto de funções específicas necessárias para cada tipo de 

operação. 

A tabela abaixo (Tabela 2) especifica o tipo de operação, precisão de navegação em 

milhas náuticas e a área de aplicação. 
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Tabela 2 - Requisitos PBN (distâncias em milhas náuticas). 

Operação Precisão da 

Navegação 

(MN) 

Área de 

Aplicação 

RNAV 10(RNP 10) 10 Em rota 

RNAV 5 5 Em rota 

RNAV 1 E 2 1 e 2 Em rota 

RNP 4 4 Em rota 

RNP 1 1 Área de Terminal 

RNP APCH 0.3 Aproximação 

RNP AR APCH 0,5 – 0,1 

APVBARO-VNAV - 

 

No voo em rota, as aeronaves estão em altitudes elevadas, normalmente trafegando 

através de aerovias. Assim, é exigido um nível de precisão menor, pois a separação entre as 

aeronaves é maior. 

No voo de aproximação, o sistema de controle de tráfego aéreo auxilia as aeronaves 

que voam numa área de Terminal (TMA) até o procedimento de aproximação ou, ao após 

decolagem, até o voo em rota. A separação entre as aeronaves, logo, é bem reduzida e são 

exigidos critérios bem mais rigorosos de aero navegabilidade. 

Os procedimentos de aproximação são exclusivos para cada cabeceira da pista nos 

aeroportos e dependem das condições meteorológicas locais. Em um procedimento 

aproximação de precisão os sistemas de navegação fornecem informação de curso e rampa de 

planeio até um ponto em que o piloto deve avistar a pista, já no procedimento de aproximação 

de não precisão, os instrumentos que compõem os sistemas de navegação fornecem curso para 

a pista, mas não fornecem informação de rampa de planeio. Como por exemplo, VOR, NDB e 

RNAV (GNSS). 

 

1.5.1. Operações PBN. 
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No PBN, RNAV e RNP são sistemas fundamentalmente similares, a diferença entre 

eles são alguns os requisitos para os sistemas a bordo da aeronave referentes ao 

monitoramento e alerta de desempenho. A especificação de navegação que inclui o requisito 

de monitoramento e alerta de desempenho se refere somente a RNP. A precisão destes 

sistemas é tal que é possível efetuar aproximação em condições meteorológicas bastante 

adversas e em locais de difícil acesso, como na abordagem da figura abaixo.  

 

 

Figura 5 - Abordagem RNP 3D em Cajamarca, Perú e La Serena, Chile. Exemplos de 

navegação em regiões montanhosas de difícil acesso. 

 

1.5.2. Critérios Específicos para operações PBN 
 

Os critérios mais específicos para cada tipo de operação PBN constam na Instrução 

Suplementar - IS Nº 21-013 - Revisão A, da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).  

A ANAC é o órgão do governo responsável, dentre outros serviços, pela certificação e 

habilitação de aeronaves assim como na homologação de tribulação para os tipos de 

navegação aérea. 
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A implementação operacional do conceito de navegação baseada em desempenho no 

espaço aéreo brasileiro, normatizada pelo AIC 24∕13, assim como procedimentos de 

navegação aérea e as rotas aeronáuticas são de responsabilidade da Força Aérea Brasileira 

(FAB), incorporando os serviços de gerenciamento de tráfego aéreo (ATM – Air Traffic 

Management).  

1.6. Os GNSS: vantagens e fragilidades na utilização exclusiva. 
 

Os GNSS tornaram-se, portanto, ferramentas vitais para uso em vários setores da 

infraestrutura da sociedade conhecidos como críticos. Eles desempenham um importante 

papel por disporem de padrões atômicos de tempo e frequência em todo o mundo e 

disponibilizarem sincronização global, gratuita e em tempo real que os tornam primordiais em 

diversas aplicações [12]. 

Contudo, a dependência única e crescente aos GNSS e a exigente estrutura com 

recursos para manutenção nos seus serviços essenciais têm feito com que as suas 

vulnerabilidades se tornem pontos graves. Assim, uma política proativa na busca de um 

sistema de backup ou complementar se torna cada vez mais conveniente, uma vez que a 

infraestrutura crítica da sociedade não pode estar tão sujeita a falhas. 

A alta frequência de operação dos GNSS (f = 1,5 GHz, λ = 20 cm) permite que 

antenas omnidirecionais miniatura de λ∕4 (= 5 cm) sejam altamente eficientes. A 

disponibilidade comercial de amplificadores transistorizados, miniaturizados, eficientes e 

potentes, permite a construção de “jammers” de pequeno tamanho. Estas características 

permitem gerar interferência intencional em uma grande área (dezenas de km²) com um 

dispositivo portátil e consumindo uma pequena potência elétrica, da ordem de 1 W a 10 W. 

Também torna a ocorrência de interferência acidental muito provável, pois um cabo coaxial 

mal conectado funcionando com antena pode deixar vazar radiação eletromagnética suficiente 

para afetar negativamente receptores GNSS próximos ou mesmo distantes. 

 

1.6.1. GNSS – Modos de falha. 
 

Os principais fatores que causam constantemente falhas ou perdas dos sinais do GPS: 
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 - Potência muito baixa dos sinais. 

- Degradação do sistema devido a fenômenos naturais: atividades ionosféricas e 

solares. 

 - Interferência acidental ou intencional (fatores humanos) como terrorismo.  

 

1.6.2. Potência muito baixa dos sinais 
 

Devido a potência muito baixa dos sinais GPS (aproximadamente 10
-16

 W), existe a 

possibilidade de manipulações e interferências. Dependendo do local onde o receptor está 

presente pode haver perdas significativas dos sinais. Devido à sua frequência de operação os 

sinais GNSS não são recebidos no interior de estruturas como prédios e embaixo de cobertura 

vegetal como florestas ou arvores [13]. 

 

1.6.3. Degradação do sistema devido a fenômenos naturais 
 

 Quando ondas de rádio na banda L, de sistemas de navegação, tais como o 

GPS, viajam através da ionosfera, estas estão sujeitas a um atraso no tempo de viagem e 

mudanças na polarização, fase e amplitude. Este impacto ionosférico é devido ao efeito dos 

elétrons livres sobre os sinais de rádio [14]. 

 As cintilações ionosféricas são rápidas variações aleatórias na fase e amplitude 

do sinal GNSS recebido, as quais são causadas por irregularidades na densidade de elétrons ao 

longo do caminho percorrido pelo sinal na ionosfera [15,16,17]. Períodos de cintilação estão 

associados à existência de regiões com pequena escala de irregularidades na densidade de 

elétrons na camada ionosférica. Estes padrões de irregularidades podem se mover através da 

ionosfera. Os efeitos mais intensos da cintilação ionosférica ocorrem nas regiões de baixa 

latitude geomagnética (10 até 20 graus), nas regiões onde ocorrem as auroras (65 até 75 graus 

de latitude geomagnética) e na região que envolve a capa polar (latitudes geomagnéticas 

maiores que 75 graus). No Brasil, as ocorrências de cintilações são mínimas de abril até 

agosto e máximas de setembro a março. Os horários diários de cintilação mais intensos são 

limitados às horas após o pôr do Sol, até aproximadamente à meia noite [18, 19]. 
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Figura 6 - Atividade Ionosférica ao longo do equador geomagnético, e sua influência 

no Brasil devido à anomalia magnética do Atlântico Sul. 

 

Outro fator preocupante é a possibilidade de uma grande tempestade solar que possa 

inutilizar ou destruir toda a infraestrutura espacial de que o GNSS depende. Ejeções de Massa 

Coronal (CME) são fenômenos solares relativamente frequentes, onde uma grande explosão 

na superfície do sol ejeta uma quantidade assombrosa de matéria ionizada no meio 

interplanetário, em um ângulo que pode compreender até 60 graus de arco. Se a órbita da 

Terra intersectar esta região do espaço, o nível de radiação a que os satélites em órbita seriam 

submetidos poderia danificar ou mesmo destruir os dispositivos semicondutores que 

controlam as funções essenciais de posicionamento e comunicação [20,21]. 

 

1.6.4. Degradação do sistema por fatores humanos 
  

Equipamentos Jammers interrompem a comunicação de dados entre o dispositivo 

receptor e o satélite, e é bem comum que ocorra de forma não intencional, a uma potência 

baixa, onde pequenos equipamentos passam a transmitir sinais que encobrem completamente 

os sinais dos satélites. A alta frequência do sinal dos satélites GPS (banda L em 1572 MHz) e 

sua potência muito baixa (10
-16

 W) favorece que algumas pessoas mal-intencionadas 

fabriquem estes dispositivos bloqueadores. Dispositivos Jamming são facilmente encontrados 

a venda via internet e a preços bem acessíveis (100 dólares) [22]. 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiskYq6xILLAhUDFpAKHQ-VAxMQjRwIBQ&url=http://www.agriculturadeprecisao.org.br/upimg/ck/files/Galera_-_GNSS.pdf&psig=AFQjCNHBGM6o-B5lfq9YkoeILJNMgFOhew&ust=1455926712229300
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Figura 7 - Um dispositivo jammer que pode ser conectado ao isqueiro do carro. 

 

Existe, porém, uma outra ameaça potencial conhecida por “spoofing”. No spoofing, os 

sinais que são recebidos pelo receptor GNSS são sobrescritos (“spoofed”), ao contrário do 

Jamming do GNSS, onde o sinal GNSS é distorcido de modo que o receptor não consegue 

calcular um posicionamento válido. Dessa forma, o receptor GPS calcula uma posição falsa 

que é então enviada para a central de atendimento. Seria, portanto, possível, por exemplo, que 

ladrões desviassem um veículo da sua rota planejada, enquanto que a central de rastreamento 

de uma gerenciadora de risco receberia informações condizentes com o plano de viagem pré-

estabelecido [23]. 

O impacto da interferência, mesmo relativamente menor, do sinal GPS pode ser 

grande, como o bloqueio não intencional de GPS no porto de San Diego em janeiro de 2007 

mostrou. A interrupção afetou aviões ligeiros e, mais criticamente, telefones celulares e 

pagers. Ele também levou muito tempo para localizar a localização do sinal jamming. O 

seguinte relatório apresentado pela Guarda Costeira dos EUA, ao Comandante da Guarda 

Costeira dos EUA (USCG) e ao Centro de Navegação (NAVCEN), divulgado por Don Jewell 

em Insights GPS, abril de 2007[24]. 

 

1.7. Potencial de uso do eLORAN como backup fundamental às 

infraestruturas críticas 
 

O sistema eLORAN, pelo fato de possuir características sistêmicas diferentes dos 

sistemas GNSS e possibilitar a sincronização de padrões primários de tempo e frequência é 

apontado como a principal alternativa para uso complementar [25]. O estudo dos requisitos 

metrológicos dos elementos do eLORAN é fundamental para a possível utilização deste 
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sistema, seja para criação de um sistema nacional de PNT ou na utilização como backup dos 

sistemas GNSS. Esta preocupação em fomentar um sistema PNT, independente e 

complementar ao GNSS, é observado em desenvolvedores dos sistemas GPS (EUA) e Galileo 

(EU) como pode ser observado nos textos a seguir, retirados de relatórios oficiais: 

 

“The security and economy of the European Union as well as the well-being of its 

citizens depends on certain infrastructure and the services they provide. The destruction or 

disruption of infrastructure providing key services could entail the loss of lives, the loss of 

property, a collapse of public confidence and morale in the EU. Any such disruptions or 

manipulations of critical infrastructure should, to the extent possible, be brief, infrequent, 

manageable, geographically isolated and minimally detrimental to the welfare of the Member 

States, their citizens and the European Union.” 

 European Commission communication on the European Programme for 

Critical Infrastructure Protection (EPCIP)  

 

“Today the U.S. Department of Homeland Security will begin implementing an 

independent national positioning, navigation, and timing system that complements the Global 

Positioning System (GPS) in the event of an outage or disruption in service. The enhanced 

Loran, or eLORAN, system will be a land-based, independent system and will mitigate any 

safety, security, or economic effects of a GPS outage or disruption. GPS is a satellite-based 

system widely used for positioning, navigation, and timing. The eLORAN system will be an 

enhanced and modernized version of Loran-C, long used by mariners and aviators and 

originally developed for civil marine use in coastal areas. In addition to providing backup 

coverage, the signal strength and penetration capability of eLORAN will provide support to 

first responders and other operators in environments that GPS cannot support, such as under 

heavy foliage, in some underground areas, and in dense high-rise structures. The system will 

use modernized transmitting stations and an upgraded network.” 

Departamento de Segurança Interna dos EUA 

 

1.8. Sistema eLORAN integrado ao GNSS [26,27] 
 

Após diversos estudos, os argumentos mais persuasivos documentados pelo National 

Institute of Standards and Technology (NIST), que é uma das principais agências de 
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gerenciamento do GPS, indicam que quaisquer sistemas de backup ao GPS não devem utilizar 

faixas de frequências adjacentes aos GNSS. A escolha do eLORAN como o backup para GPS 

foi apoiada pelas recomendações unânimes da Equipe de Avaliação Independente (IAT) da 

[26,27]. 

O eLORAN foi testado como backup GPS durante JAMFEST 2007, utilizando dois 

Symmetricom (SSU) da década de 2000. O SSU-2000 é uma unidade de fornecimento de 

Sincronização, é um mensageiro de estado de sincronia (SSM) compatível com o gerador de 

sincronismo de sinais (TSG) ou Unidade de Sincronização de alimentação, fornecendo sinais 

de sincronização de rede para a indústria de telefonia e telecomunicações. O sistema está em 

conformidade com as especificações europeias e norte-americanas para aplicações como fonte 

de referência primária (PRS). O SSU-2000 permite a integração de uma variedade de 

esquemas de referência de sincronização, incluindo GPS ou outras referências externas. 

O SSU - 2000 com o receptor de GPS instalado foi disciplinado diariamente com base 

nos cenários executados durante cada período de teste. Durante os períodos em que o GPS foi 

negado, o sistema mudou automaticamente para a entrada de referência eLORAN e continuou 

a funcionar. O receptor eLORAN (ELRR) permitiu que SSU 2000 atendesse as especificações 

do sistema durante quedas de GPS. 

A unidade eLORAN disciplinada SSU -2000 realmente superou a unidade GPS 

disciplinada. O receptor eLORAN reuniu/excedeu as especificações estrato 1 para as unidades 

de SSU - 2000 e demorou cerca de 24 horas para o relógio de quartzo 3E se tornar estável 

[27]. 

 

2. O Sistema eLORAN 
 

O sistema eLORAN é o mais atual dos sistemas de navegação por sinais terrestres 

(Ground Wave) de alta potência e baixa frequência. Seu predecessor LORAN-C utilizava o 

método de navegação hiperbólica enquanto seu sucessor eLORAN, por contar com novas 

tecnologias de microprocessamento e relógios atômicos, utiliza as técnicas All-in-View. 

O eLORAN proporciona os serviços PNT e é executado de forma totalmente 

independente de qualquer GNSS. O receptor eLORAN de cada usuário pode ser operado em 

todos regiões onde o serviço eLORAN é prestado e deve funcionar automaticamente. 

O sistema eLORAN apresenta características que o tornam mais do que um sistema 

redundante (“backup”). Seus sinais de alta potência e grande comprimento de onda o tornam 
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são capazes de penetrar em áreas nas quais os fracos sinais GNSS não conseguem, como o 

interior de prédios, cânions urbanos, salas de computador subterrâneas, interior de florestas 

mesmo instalações subaquáticas e submarinos submersos. Esta é uma vantagem importante 

para operadoras de telecomunicações ou agentes financeiros, que precisam de informações 

precisas de tempo e frequência no interior de prédios, devido ao alto custo por espaço para 

instalação de antenas nos tetos de prédios e shopping centers. 

Quando o sinal eLORAN é captado com antenas H, o receptor pode ser usado como 

uma bússola não-magnética, fornecendo informação precisa de orientação espacial 2D. 

A modernização do sistema eLORAN o torna muito menos dependente de mão-de-

obra intensiva. O uso de transmissores de estado sólido (transistorizados, altamente eficientes 

e modulares) permite um alto grau de miniaturização, automatização e flexibilidade de 

configuração. Este grau de miniaturização permite que o transmissor e todos os equipamentos 

auxiliares, juntamente com o sistema de refrigeração, possam ser inseridos no interior de um 

ou dois “containers” padrão. A inserção do canal de dados tem o potencial de transmitir 

mensagens de emergência e prover autenticação do sinal, tornando o sistema mais robusto em 

relação à cibersegurança e “spoofing”. A disponibilidade de um sinal de tempo e frequência 

com rastreabilidade confiável teria consequências importantes também para a área de 

metrologia legal e jurídica, permitindo o uso de radares, relógios de ponto, carimbo de tempo, 

etc. 

2.1.  Sinal eLORAN 
 

A principal diferença do sinal eLORAN em relação ao antigo LORAN-C é a presença 

de um canal de dados. O canal de dados transmite correções, avisos e sinais de informação de 

integridade do sinal para o receptor. Os dados transmitidos incluirão, no mínimo: 

• A identidade da estação: um almanaque de locais de transmissão e monitoramento 

diferencial eLORAN; 

• O tempo absoluto com base na escala Tempo Universal Coordenado (UTC);  

• Avisos de condições anormais de propagação de rádio incluindo primeiros skywaves;  

• Avisos de falhas de sinal, com o objetivo de maximizar a integridade do sistema; 

• Mensagens que permitem aos usuários autenticar as transmissões eLORAN; para uso 

de oficiais; 

• Correções eLORAN diferenciais, para aumentar a precisão aos usuários e de 

sincronização de tempo e; 
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• correções GNSS diferenciais [28]. 

 

2.2. Estações transmissoras 
 

Nas estações transmissoras eLORAN pode ser utilizado um sistema de referência de 

tempo, composto por relógios de césio ou uma tecnologia alternativa de qualidade igual ou 

superior. Transmissões eLORAN são sincronizadas a uma fonte de Tempo Universal 

Coordenado (UTC) identificável, publicamente certificada por um método totalmente 

independente dos GNSS.  

Os sistemas de controle de tempo e frequência do transmissor eLORAN são projetados 

com qualidade que permite sincronização de tempo e frequência, navegação e posicionamento 

através do método All-in-View e se aplicam às correções de fase de forma contínua [29]. 

Estações eLORAN, além de possuir relógios atômicos locais, possuem transmissores 

que utilizam a banda de Baixa Frequência (Low Frequency - LF), amplificadores de potência 

e antenas projetadas com características muito específicas (constante no capítulo 5.1) que 

visam manter as características dos sinais eLORAN. 

 

2.3. Centros de Controle 
 

Os centros de controle das estações transmissoras eLORAN operam de forma 

automática para responder rapidamente às falhas e para manter as características dos sinais 

eLORAN em níveis elevados de disponibilidade e continuidade. Serviços programados de 

manutenção são planejados com cuidado para minimizar o impacto caso as estações fiquem 

inoperantes. Os usuários são notificados de modo adequado de interrupções através de canais 

de comunicação [29]. 

 

2.4. Estações de monitoramento / Estações de Referência 
 

As características de integridade do sistema eLORAN são informados aos usuários 

através das estações de monitoramento. Estas estações possuem receptores que monitoram os 

sinais das estações transmissoras eLORAN e fornecem, em tempo real, informações dos 
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sinais aos centros de controle e os usuários são notificados imediatamente se quaisquer 

anormalidades forem detectadas. Algumas estações de monitoramento podem também ser 

utilizadas como estações de referência e serão responsáveis pela geração das mensagens do 

canal de dados. Para isso, as estações selecionadas, também terão, pelo menos, um relógio 

atômico de alta precisão para sincronização de UTC com o intuito de fornecer correções de 

tempo e frequência. Uma rede de monitoramento será criada para fornecer em tempo real 

correções diferenciais e podem utilizar os canais de dados para transmitirem avisos 

específicos aos usuários da aviação [29]. 

 

Figura 8 - Conceito do sistema eLORAN. 

. 

2.5. Abordagem operacional 
 

As principais características operacionais do eLORAN são as seguintes: 

- É um sistema de rádio navegação de baixa frequência: 90 – 110 kHz 

- Utiliza sinais de onda superficial (Ground Wave) 

- Transmite sinais de alta potência (da ordem de 1 MW) 

- Possui padrão de frequência Stratum 1 (ST1) 

- Apresenta sincronismo de UTC com precisão de +/- 100 ns. 

- Apresenta autonomia com relação ao GPS 
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- Opera continuamente.  

- Apresenta alto nível de confiabilidade 

- Apresenta menor possibilidade de interferências. 

- Fornece precisão de entrada e saída de portos de 10-20 m. 

- Atende a Required Navigation Performance (RNP) de 0.3milhas náuticas e 

aproximação por instrumentos de não precisão. 

- Possui transmissores que fornecem um sinal altamente estável 

- Possui transmissores eLORAN autônomos, não tripulados, autocontrolados e auto-

sustentáveis. 

- Seus sinais são sincronizados à uma fonte identificável de UTC. 

- Possuem 3 relógios atômicos de césio, para fornecer redundância e confiabilidade. 

- Possuem antenas muito grandes, aproximadamente 250 metros de altura. 

- Requerem uma área livre de aproximadamente 1km². 

- Possuem Estações de Monitoramento e Centros de Controle que não interferem com 

o controle de tempo do sinal transmitido. 

 

 

Figura 9 - Navegação eLORAN. 

 

2.6. Sincronização entre as estações (Fragilidade do sistema eLORAN) 
 

Uma das características do sistema eLORAN é o método de posicionamento por 

Tempo de Chegada (ToA – Time of Arrival). Neste método é necessário saber o tempo de 
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emissão do pulso eLORAN de cada estação para calcular o tempo de chegada no receptor. 

Isto somente é possível se as estações estão sincronizadas entre si por algum método 

independente, adicionando complexidade ao sistema. Dois métodos conhecidos de 

sincronização podem ser utilizados: 

a – Uso de um satélite geoestacionário 

b – Interligação de estações por meio de fibras ópticas. 

 

2.7. Método de Tranferência de tempo e frequência de duplo caminho 

(Two-way satellite time and frequency transfer - TWSTFT) 
 

Este método de sincronização vai de encontro ao objetivo do sistema eLORAN que 

visa ser totalmente independente do uso de satélites. Os modos de falha dos sistemas GNSS 

estão presentes neste sistema. 

TWSTFT é a segunda técnica que emprega satélites e é regularmente utilizada para 

gerar a escala de tempo internacional UTC. A principal vantagem da técnica Two-way 

encontra-se no fato de que os atrasos ao longo do caminho do sinal se cancelam em primeira 

ordem por causa da reciprocidade dos sinais transmitidos [30]. Atualmente esta técnica faz 

uso serviços de satélite principalmente na banda Ku (10,7 GHz para 14,5 GHz). Sinais de 

tempo são transmitidos ao relacionar a fase da modulação do ruído pseudoaleatório de um 

pulso por segundo ao sinal da portadora. Um código dedicado é atribuído a cada estação 

transmissora. O equipamento receptor correlaciona o sinal recebido com uma réplica local do 

sinal esperado a partir do local de origem, e determina o tempo de chegada do sinal recebido 

com o relógio local. Consegue-se exatidão da ordem de 1 ns na sincronização de relógios 

atômicos com este método. 

 

2.8. Transferência de tempo e frequência por fibra ótica 
 

Outra opção tecnológica para realizar a sincronização entre as estações é o emprego de 

fibras ópticas interligando os transmissores eLORAN. Esta opção possui um custo muito alto, 

a não ser que empregue sistemas de telecomunicações já instalados para minimizar os custos 

de obras civis. 
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2.9. Equipamento receptor. 
 

Os receptores dos usuários eLORAN operam em um modo de All-in-View. Isto é, eles 

podem receber e seguir os sinais de diversas estações e, da mesma maneira que os receptores 

GNSS, monitoram a recepção de sinais de múltiplos transmissores. Outra vantagem do uso do 

modo de All-in-View é que ele garante que o receptor eLORAN está sempre seguindo o ciclo 

correto de cada sinal individualmente. 

Um receptor eLORAN é capaz de receber e decodificar as mensagens do canal de 

dados e aplicar essa informação com base na aplicação específica do usuário. Essa 

informação, juntamente com as correções de sinal de propagação enviadas, fornece ao usuário 

uma solução PNT altamente precisa. 

 

2.10. Antena receptora eLORAN de Campo - H 
 

 O desempenho do receptor eLoran é dependente do desempenho da antena e sua 

tecnologia tem avançado continuamente. No final da década de 1990, a Universidade de Ohio, 

realizou alguns testes em receptores, os resultados dos testes mostraram que as antenas de 

campo-H eram imunes à interferência P-estática (precipitação estática) que pode ocorrer em 

um avião durante tempestades. Sob essas condições, as partículas ionizadas podem acumular-

se nas estruturas de um avião. A descarga espontânea desse potencial perturba a recepção por 

antenas, todavia as antenas eLORAN de campo-H possuem uma distinta vantagem em 

aviação por conta desta imunidade. Outra importante vantagem das antenas de campo H é o 

fato de serem pequenas e poderem ser combinadas com antenas GPS dentro de um único 

compartimento que pode ser integrado em uma única unidade [30].  
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Figura 10 - Antena integrada de campo-H: eLORAN + GNSS. 

Fontes: Reelektronika e International Loran Association. 

 

2.11. Propagação Ground Wave 
 

O sinal eLoran propaga-se, na sua essência, radialmente a partir do transmissor por 

onda superficial (Ground Wave), sendo assim, paralelamente à superfície da terra como 

mostrado na Figura 11. Ele não se propaga à velocidade da luz; em vez disso, é retardado pela 

atmosfera e a superfície da Terra. O sinal “Ground Wave” acumula atrasos em relação ao 

tempo de propagação esperado sobre a mesma distância em espaço livre. Este atraso é o 

acúmulo dos fatores primário (PF), secundários (SF) e adicional secundário (ASF) conforme 

descrevemos nas próximas seções: 

 

 

Figura 11 – Propagação de onda superficial (Ground Wave). 
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2.11.1. Fator primário (PF) 
 

O índice de refração da atmosfera significa que a velocidade do sinal (CPF) é uma 

fração inferior à velocidade da luz no vácuo (C0). A modelagem do fator primário é realizada 

assumindo um índice de refração nominal (NPF) da atmosfera na superfície da terra, definido 

como: 

 

                                           NPF = 1,000338                    (1.2) 

Onde: 

                                            NPF = CPF / C0       (1.3) 

 

A velocidade da luz no vácuo é dada por: 

                                   

        C0 = 299.792.458 m/s                                                            (1.4) 

  

O fator primário da velocidade da luz através da atmosfera é definido como: 

 

CPF = 299.691.162 m/s                                                          (1.5) 

 

2.11.2. Fator secundário (SF) 
 

Além de propagação através da atmosfera, uma parte significativa da onda superficial 

irá penetrar no solo, uma vez que se propaga ao longo da superfície terrestre. Devido às 

propriedades dielétricas do solo, parte do sinal irá viajar mais lentamente do que na atmosfera. 

À medida que a condutividade elétrica da superfície diminui, uma maior proporção do sinal 

irá penetrar no solo e a onda irá se propagar mais lentamente. A melhor superfície condutora é 

a água do mar (com uma condutividade nominal de 5 S / m).  

É possível modelar o SF utilizando as equações descritas por P. Brunavs [31], e os 

atrasos referentes ao SF podem ser observados na Figura abaixo: 

 



28 

 

 

 

Figura 12 - Atraso devido ao fator secundário a partir das equações de Brunavs. 

 

Muitas vezes as correções PF e SF são combinadas numa única formulação de 

equações, o método de Brunavs, e são aplicados como uma única correção. 

 

2.11.3. Fator adicional secundário (ASF) 
 

O fator secundário adicional (ASF) é causado pelo efeito da topografia. Se a superfície 

é totalmente plana, a ASF será, em princípio, nulo, a menos que o efeito residual de SF seja 

adicionado a ele. O ASF e suas variações espaciais constituem um erro sistemático importante 

que afetam os sinais eLORAN[
32

]. 

O método para obter o ASF é mapeá-lo diretamente ao longo de perfis usando um 

sistema GPS ∕ eLORAN. Esta abordagem produz resultados satisfatórios ao longo de perfis 

específicos, mas a medição de ASF em mais de uma área pode ser problemática devido a sua 

decorrelação espacial nas áreas de regiões montanhosas. 

 

2.12. Capacidades do sistema eLORAN em aviação 
 

Mesmo que o eLORAN não tenha meios de medição de posicionamento vertical, ele 

fornece orientação horizontal precisa para atender as necessidades de todas as operações PBN 
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com nível de exigência superior ao especificado para o RNP 0.3, inclusive. Equipamentos de 

bordo das aeronaves, como altímetro, fornecem dados de posição vertical adequada e esta é a 

forma usual até mesmo em navegação por GNSS. 

O eLORAN cumpre os requisitos para aproximações de não precisão. Isto significa 

que, embora o eLORAN não tenha meios de medição da orientação vertical ele irá fornecer 

orientação horizontal suficiente. Especificamente o eLORAN cumpre os requisitos mínimos 

para operações RNAV.  

A operação de aproximação de não precisão RNP 0.3 deve seguir os requisitos 

descritos na Tabela 3 [33]. 

 

Tabela 3 - Critérios de navegação para RNP 0.3 

 

Precisão Horizontal Disponibilidade Integridade Continuidade 

0,3 Milhas Náuticas 

(556 metros) 

0.999 – 0.9999 1 x 10 
-7 

por hora 0.999 – 0.9999 

 

Para aproximações de não precisão, o eLORAN consegue cumprir uma exatidão de 

posição de pelo menos 307 m a 95 por cento do tempo para dar conta de todas as fontes de 

erros para atender o limite de precisão horizontal de 556 metros. Para garantir que eLORAN 

atenda a esses requisitos, correções de propagação do sinal são medidos e publicados para 

cada aeródromo e aplicada ao receptor em tempo real durante cada fase de operação de 

aproximação de não precisão.  

A chave para o cumprimento dos requisitos de alta disponibilidade é o uso do receptor 

eLORAN de tecnologia All-in-View. O desempenho do sistema também tem que ser mantido 

ao longo do procedimento de aproximação com a duração de cerca de 150 segundos. A 

tecnologia receptora All-in-View garante que o eLORAN faça isso, com a probabilidade 

exigida de 99,9% - 99,99%. 

A parte mais exigente da especificação, e a chave para manter a segurança de uma 

aeronave durante uma aproximação por instrumentos, é a exigência de integridade de 1 x 10
-7

. 

Isto significa que a probabilidade de produzir informações sobre a posição do receptor que é 

perigosamente enganosa deve ser mostrado para ser menos do que 1 em 10 milhões por hora. 

Extensas análises demonstraram que o sistema eLORAN pode cumprir requisitos ainda mais 

rigorosos. 
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2.13. Capacidades do sistema eLORAN em PNT. 
 

O sistema eLORAN, além de cumprir os requisitos para aproximação por instrumentos 

de não precisão em aeródromos, possibilita entrada do porto marítimo e manobras de 

aproximação, de navegação do veículo terra-móvel e serviços baseados em localização. Ele 

também permite sincronização do UTC absoluto com uma precisão de 50 nanosegundos, bem 

como cumpre o padrão de frequência Stratum-1, necessária para usuários de 

telecomunicações. 

 

2.14. Requisitos para navegação marítima. 
 

A indústria naval do mundo tem experimentando um forte crescimento, que deverá 

continuar a médio e longo prazo. Navios estão ficando maiores e mais rápidos, vias marítimas 

estão cada vez mais lotadas e as tripulações devem, cada vez mais, confiar em sistemas 

eletrônicos de navegação para operar neste ambiente. 

O recém-proposto conceito de navegação eletrônica (e-Navigation) irá melhorar a 

segurança e proteção do ambiente marítimo de navegação, bem como possibilitar reduções de 

custos à navegação marítima.  

A fim de tornar os serviços críticos de navegação disponíveis, o sistema exigirá o 

fornecimento de posição e de sincronização de dados, além de precisão e confiabilidade 

excepcionalmente elevadas. Estas informações vêm principalmente do GNSS; 

excepcionalmente, a combinação de GNSS e eLORAN irá fazer com que a operação 

simultânea dos dois sistemas independentes proporcione uma única corrente de dados de saída 

combinada, mantendo assim a funcionalidade do sistema [34]. 

A Organização Marítima Internacional (IMO) estabelece os requisitos de desempenho 

de navegação para sistemas a fim de garantir aceitação no sistema de Rádio navegação 

mundial (WWRNS -  World Wide Radionavigation System) que estão descritos na Tabela 4 a 

seguir [34]. 
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Tabela 4 - IMO requisitos para as operações portuárias ou costeiras 

 

Precisão Disponibilidade 

do sinal 

Tempo  

para alarme 

Confiabilidade  

do serviço 

10metros 

(95%) 

0.998 sobre 2 anos 10 segundos 0.9997 sobre 3 horas 

 

Uma série de projetos e estudos nos EUA e Europa têm demonstrado que o eLORAN 

pode atender a esses requisitos, sendo que a especificação mais exigente é a precisão de 10 

metros (95%). Atender este requisito requer que os erros de propagação de sinal ao longo dos 

canais e ao longo dos portos devem ser medidos. As correções de propagação do sinal são 

publicadas e armazenadas em cada receptor. Correções diferenciais eLORAN em tempo real 

são aplicadas para remover as pequenas flutuações nos sinais devido a condições climáticas 

ou variações temporais do transmissor [34]. 

Ao utilizar essas correções em tempo real, os navios atingem a precisão exigida para 

navegação segura nas vias marítimas. 

O eLORAN fornece a exatidão de sincronização de tempo necessária para apoiar não 

só a navegação eletrônica, mas também Sistema de Identificação Automática (AIS - 

Automatic Identification System) e luzes sincronizadas em áreas portuárias. O desempenho 

requerido que o sistema eLORAN deve atender para estas aplicações de sincronização de 

tempo é o padrão da União Internacional de Telecomunicações (ITU- International 

Telecommunication Union) G.8111. Isso especifica estabilidade da fase relativa necessária de 

relógios de referência primários: 1×10
-11 

[34]. 

Uma vantagem importante do uso de eLORAN - algo que GNSS não pode fornecer - é 

a bússola eLORAN. Quando o receptor é usado com uma antena de campo H (Loop 

Magnético), pode ser empregado como um rádio-goniômetro automático. Desta forma, o 

receptor calcula a orientação do navio, geralmente com uma precisão melhor do que 1°, 

independente do movimento do navio. Equipamentos marítimos eLORAN são necessários 

para atender aos padrões mínimos de desempenho operacional (MOPS - Minimum 

Operacional Performance Standards), que será emitido oportunamente pela OMI, a Comissão 

Internacional de Eletrotécnica (IEC - International Electrotechnical Commission) ou 

prestadores de serviços eLORAN. Estes documentos também irão especificar as interfaces do 
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receptor eLORAN com equipamento de navegação transmitidas por navio, como a Gráfico de 

Display Electronico (ECDIS - Electronic Chart Display). 

 

2.15. Requisitos de tempo e frequência. 
 

Os GNSS são amplamente utilizados como uma fonte de tempo em telecomunicações 

e muitas outras indústrias, fornecendo uma precisão entre 5 e 100 nanosegundos. 

O eLoran é uma fonte alternativa viável de tempo, uma vez que as suas transmissões 

são precisamente sincronizados ao UTC. O canal de dados transporta mensagens que os 

receptores utilizam para identificar o tempo de cada pulso eLoran de cada estação. Outras 

mensagens neste canal também são enviadas como variações causadas por atrasos de 

propagação. No emprego do eLORAN é possível sincronização UTC absoluta com uma 

precisão de 50 nanosegundos. Assim, um receptor de temporização eLoran pode servir como 

um relógio de referência, uma fonte primária de tempo, ou como uma alternativa para o 

GNSS. Receptores combinados GNSS-eLoran de sincronização de tempo, inclusive, estão 

disponíveis comercialmente [35]. 

O eLoran também é usado como uma fonte de frequência de precisão. Os receptores 

de sincronização de tempo eLORAN são capazes de atender o padrão de frequência Stratum-1 

(1x10
-11

) mesmo sem correções diferenciais [36].  

 

3. MOTIVAÇÃO E OBJETIVOS 
 

O principal motivo para iniciar estudos sobre as características do sistema eLORAN é 

o seu potencial para solucionar vários problemas nas áreas de navegação aérea, marítima e de 

sincronização de tempo e frequência (conhecidas coletivamente como PNT): 

- Elimina a dependência estratégica do Brasil aos sistemas PNT estrangeiros. 

- Torna robusto o sistema de navegação aérea que utiliza os GNSS, ao preencher as 

lacunas dos modos de falha, preservando a malha aérea ao evitar mudanças para o sistema 

convencional de navegação. 

- Criação de uma base para um sistema nacional que daria apoio à infraestrutura crítica 

(telecomunicações, energia elétrica, transporte aéreo e marítimo e área financeira). 
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- Implementação de um sistema redundante e complementar aos GNSS, possuindo 

diferentes modos de falha. 

- Implementação de um sistema PNT que não estaria sujeito aos efeitos da alta 

atividade ionosférica presentes no território brasileiro devido à proximidade com o equador 

magnético, que afeta fortemente os GNSS. 

 

3.1. Objetivo Geral 
 

Este trabalho tem como objetivo principal o estudo de viabilidade técnica para a 

implantação de estações eLORAN como tecnologia complementar ao GNSS. O cálculo das 

curvas de propagação das ondas de rádio de baixa frequência no Brasil, a partir da intensidade 

dos campos eletromagnéticos resultantes e dos níveis de ruído atmosférico, permite a 

determinação da topologia de uma rede de estações e demonstrando o potencial de aplicação 

de um sistema eLORAN. 

 

3.2. Objetivos específicos 
 

O objetivo geral deste trabalho será atingido mediante os seguintes objetivos parciais: 

 Avaliar a adequabilidade do sistema eLORAN como backup ao sistema GNSS. 

 Análise das necessidades metrológicas para o uso potencial do sistema eLORAN. 

 Avaliar o potencial de uso do eLORAN como backup fundamental às infraestruturas 

críticas. 

 Cálculo da propagação de ondas de rádio pelo método de ondas terrestres, 

determinando o alcance máximo.  

 Estimar a quantidade e a distribuição de estações eLORAN no território brasileiro. 

 Estimar o custo individual de uma estação eLORAN e o custo total para 

implementação do sistema eLORAN no território brasileiro. 
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4. METODOLOGIA 
 

Inicialmente foi feito um estudo bibliográfico com base em documentos oficiais do 

setor de radiocomunicação da União Internacional de Telecomunicações (ITU-R – 

International Telecommunication Union – Radiocommunication sector): 

 Recommendation ITU-R P.368-9 - Ground-wave propagation curves for 

frequencies between 10 kHz and 30 MHz 

 Recommendation ITU-R P.372-12 - Radio noise 

 Recommendation ITU-R P.832-4 - World atlas of ground conductivities 

Adicionalmente foi estudada a literatura disponibilizada pela comunidade mundial de 

usuários do LORAN-C e seu sucessor eLORAN. 

Testes e análises feitas por organismos internacionais que utilizam e desenvolvem as 

tecnologias de PNT foram estudadas, seguidos de investigação acerca das possibilidades do 

eLORAN nas características específicas encontradas no Brasil, principalmente na viabilização 

de padrões fixados para o PBN. 

O território brasileiro foi dividido em 5 regiões (Atlântico Equatorial, Atlântico Sul, 

Sudeste-Sul, Nordeste e Região Amazônica) devido às características regionais de 

condutividade e permissividade de solo e dos níveis de ruído atmosférico. Foram tabulados os 

dados da variação regional, sazonal e temporal presente nos gráficos da recomendação ITU- 

R. Pl.372-6, e utilizado o algoritmo de interpolação estatística originalmente desenvolvido 

pela empresa MITRE para cálculo da figura de ruído externo (FA) e componente vertical da 

intensidade de campo de ruído (En) [37]. O software GRWAVE foi empregado para simular a 

propagação do sistema eLORAN dadas as características do solo das regiões brasileiras. Tais 

características de solo foram obtidas através da recomendação ITU-R P.832-4. 

Com os resultados obtidos pelo software foi possível criar gráficos da intensidade de 

campo em função da distância de propagação. Foi, então, feito uma correção da potência 

padrão do GRWAVE para a potência real do sistema eLORAN. Em seguida realizada a 

avaliação de FA para cada região estudada e de terminado dos valores máximo, médio e 

mínimo de En. Finalmente pode ser criado o gráfico de relação sinal/ruído do sinal eLORAN 

que permite estimar o alcance real do sinal eLORAN para cada região estudada. 
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4.1. Diagrama da simulação para determinação dos alcances do sistema 

eLORAN 
 

Para uma melhor compreensão da simulação e o sequenciamento das etapas, foi criado 

o diagrama abaixo, Figura 13. Este diagrama descreve cada uma das etapas assim como cada 

um dos processos que seguem as etapas.  

 

 

Figura 13 - Diagrama das ações tomadas para estimativa do alcance de uma estação 

eLORAN.  
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5. RESULTADOS 
 

5.1. Modelagem e propriedades de antenas eLORAN 
 

Devido à baixa frequência de operação (f0 = 100 kHz) do sistema eLORAN, e o 

consequente grande comprimento de onda (0 = 3000 m), o projeto mecânico e elétrico de 

uma antena eLORAN é tecnicamente desafiador. 

5.1.1. Projeto elétrico equivalente de uma estação eLORAN 
 

O projeto elétrico de uma estação de rádio frequência com sinais de Baixa Frequência 

(LF- Low Frequency) ou de Frequência muito baixa (VLF- Very Low Frequency) são bem 

parecidos aos de uma subestação elétrica de alta tensão. Na Figura 14 é apresentado o 

esquema elétrico equivalente para uma antena eLORAN que utiliza sinais LF. 

 

 

Figura 14 - Circuito equivalente de uma antena eLORAN. 

 

Na figura acima RT é a resistência da linha de transmissão entre a antena e o 

transmissor, RM e LM são a resistência e a indutância do circuito de casamento de impedância, 

RG é a resistência equivalente da malha de aterramento que constitui o plano de terra, e Rr e 

XA são a resistência de radiação e a reatância elétrica (complexa e capacitiva) da antena 

monopolo [38]. 
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Para uma antena vertical monopolo curta (L << /4), a resistência de radiação é dada 

por [38]: 

[Ω]                                                                                5.1.1.1 

Onde Rr é a resistência de radiação, h é a altura da antena (m) e  é o comprimento de 

onda (m). A resistência de radiação é a resistência equivalente em que a potência dissipada 

representa a potência eletromagnética irradiada pela antena. 

 

A altura elétrica da antena (em radianos) é dada pela função 

                                                               5.1.1.2 

 

A reatância elétrica complexa da antena (- j XA) é dada por 

                                                                             5.1.1.3 

 

A impedância característica da antena (Z0) é dada por 

                                                                  5.1.1.4 

 

Os demais elementos do circuito equivalente são RG – resistência da grade de 

aterramento, RM e LM que são a resistência e a indutância do circuito de casamento de 

impedância necessários para mudar a frequência de ressonância da antena para a frequência 

central de operação do sistema eLORAN (f = 100 kHz). 

 

Podemos ver que o circuito equivalente elétrico de uma antena depende da razão entre 

a altura física da antena h e o comprimento de onda () do sinal sendo transmitido. À medida 

que a razão (h/) diminui, a resistência de radiação diminui e a reatância aumenta em 

magnitude como pode ser visto na Figura 15 abaixo. 
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Figura 15 - Impedância da antena em função de sua altura, composta pela Resistência 

de Radiação Rr (azul) e reatância complexa (-j XA), capacitiva, em vermelho em função da 

altura h da antena. 

 

A eficiência de radiação da antena é dada por 

 

]                                                                    5.1.1.5 

 

Onde: RS = RT + RM + RG é a resistência do sistema, a soma de todas as resistências 

parasitas que dissipam potência eletromagnética. Podemos ver que o projeto de uma antena 

eficiente exige que RS seja minimizado e atinja valores bem abaixo de Rr. 

A resistência da malha de aterramento é a maior componente de RS, e um cuidado 

grande é necessário no planejamento e implementação do sistema de aterramento, inclusive a 

uma distância grande da torre da antena (até d  2 h, ou 2 vezes a altura total da antena). Este 

é constituído de cabos de cobre (~180 cabos) enterrados radialmente a uma profundidade de 

até 1 metro, diminuindo consideravelmente o valor da condutividade do solo. O subsistema de 

aterramento e plano de terra é um dos itens mais dispendiosos do orçamento de construção de 

uma antena VLF [38]. 

Ao mesmo tempo é necessário maximizar a resistência de radiação RR para aumentar a 

eficiência  como definida na equação 1.5. Na Figura 16, podemos ver as curvas de 

eficiência  e a tensão de operação em função da altura da antena h, para valores típicos da 
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resistência do sistema RS. Para obter uma eficiência média ou alta na antena, é necessário que 

a torre seja muito alta, da ordem de 300 metros para atingir eficiência de 80 %. Um efeito 

colateral é uma redução significativa da tensão elétrica de operação da antena, devida à alta 

potência de operação e à alta reatância XA. Podemos observar pela Figura 16 que uma antena 

muito curta terá tensão de operação de várias dezenas de kV (kilovolts), exigindo cuidados 

extremos no projeto para diminuir o perigo de eletrocuções e perdas por descarga corona. 

Neste sentido o projeto de uma antena eLORAN se parece com o de uma subestação elétrica 

de alta-tensão, adicionando custos significativos de construção e manutenção [39]. 

 

 

Figura 16- Eficiência da antena (azul) e tensão de operação (em vermelho). 

 

5.1.2. Projeto mecânico e elétrico de uma antena eLORAN 
 

A antena do tipo monopolo apresenta as melhores propriedades para a construção de 

um projeto de estação eLORAN. A Figura 16 apresenta a relação entre eficiência e tensão 

elétrica de alimentação em função da altura da antena para um projeto de uma antena 

monopolo com o plano solo previamente tratado (é necessário que o solo possua um nível 

adequado de condutividade e para isso são instaladas fiação de cobre na parte submersa 

abaixo da antena num raio de λ ∕ 2, esquematizado na figura 20). Observamos pela Figura 16, 

que uma antena de 300 m possui uma eficiência de 80% e uma tensão de 20 kV de 
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alimentação. A partir deste ponto, a razão entre eficiência e altura da antena cresce menos, 

apesar de o custo de construção aumentar bastante. 

Através da análise da Figura 16, é possível perceber que antenas muito pequenas são 

ineficientes (η << 1%), além de exigir transmissores com tensão de saída muito elevada. 

Ressalta-se que o plano de terra, previamente tratado, e uma antena com altura muito elevada 

é um projeto bem desafiador e isto torna muito pequena a probabilidade de interferir 

intencionalmente com o sinal eLORAN. 

Destacamos que a eficiência da antena pode crescer adicionando mais potência ao 

transmissor e/ou com a inserção de um “Top Load Hat”, vide Figura 17. O alto nível de 

potência pulsada transmitida aumenta ainda mais o desafio, pois exige uma grande largura de 

banda (20 kHz) que é difícil de alcançar, pois o circuito da antena é muito seletivo devido aos 

elementos RM e LM do circuito de casamento de impedância. A solução historicamente usada 

faz uso de “top-loading” ou carregamento de topo, como no esquema apresentado pela Figura 

17. Esta solução consiste em usar uma série 6 ou 12 “guy-wires”, ou esteios eletricamente 

isolados, para inserir uma componente capacitiva na antena, diminuindo o valor das 

impedâncias do circuito de casamento e aumentando a largura de banda disponível. 

 

 

Figura 17 -Diagrama mecânico esquemático de uma antena eLORAN. 

 

Para se estudar o comportamento eletromagnético de uma estrutura tão grande é 

necessário o uso de softwares dedicados, empregando método de elementos finitos e o método 

dos momentos, para obter valores confiáveis de ganho da antena e diagrama de radiação. Foi 

realizada uma simulação deste tipo empregando o software WIPL-D, como um teste para 

verificar a possibilidade e o custo desta etapa do processo. O modelo CAD de elementos 
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finitos gerado pode ser visto na Figura 18, onde a antena é representada em azul, o plano de 

terra usando cabos enterrados de cobre pode ser visto como a área embaixo da antena em tons 

vermelhos, e a área externa foi modelado como tendo a condutividade do solo da região onde 

a antena seria construída para melhor modelar o comportamento da onda eletromagnética no 

campo distante. Podemos apreciar na figura o grande tamanho de tal estrutura, onde somente 

a parte central ocupada pelo plano de terra teria aproximadamente uma área de 1 km
2
. 

 

 

Figura 18 - Modelo CAD de elementos finitos usado para modelar o diagrama de 

radiação de uma antena eLORAN. Esta figura é cortesia da empresa WIPL-D. 

 

A altura da antena é h = 250 metros, a largura da área central é R = 520 metros e a área 

total do plano de terra é 1 km
2
. 
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Figura 19 - Diagrama de radiação eletromagnética de uma antena eLORAN. O 

diagrama acima foi calculado usando o software WIPL-D, onde  = 0 graus é a direção 

horizontal, e  = 90 graus é a direção vertical. Esta figura é cortesia da empresa WIPL-D. 

 

O resultado desta simulação pode ser visto na Figura 19, onde o ganho (em dB) sobre 

uma antena ideal é mostrado em função do ângulo com o plano horizontal ( = 0 graus). Este 

dado preliminar mostra que temos um ganho de 2,5 dBi sobre uma antena isotrópica, mas 

ainda emitindo uma grande parte da potência em ângulos maiores que 30 graus. 

Devido à aplicação em procedimentos de pouso de aeronaves, foi realizada uma 

simulação adicional para investigar a dependência da intensidade do sinal recebido por uma 

antena em função da altitude de voo. A Figura 20 mostra a dependência calculada para a 

intensidade do campo com a atitude da aeronave, onde podemos ver que a variação é muito 

pequena e está dentro da margem de erro dos cálculos efetuados pelo software GRWAVE. 

Até uma altitude de 15.000 m não foi detectada nenhuma dependência significativa que possa 

afetar o uso de sinais eLORAN para aplicação em aproximação RNP 0.3. 

 



43 

 

 

Figura 20 - Intensidade de campo em função da altitude da aeronave. 

 

5.2. Cálculo da propagação e recepção de ondas de rádio pelo método de 

ondas de superfície determinando os alcances mínimo, médio e 

máximo. 
 

A condutividade do meio (solo ou água) é o fator mais importante no cálculo de 

propagação de sinais de ondas de superfície ou Ground Wave. A condutividade do meio de 

propagação atua de forma positiva, sendo assim quanto maior a condutividade do terreno a 

atenuação é menor e, portanto é maior a distância de propagação dos sinais. 

Por outro lado, o ruído atmosférico atua de forma negativa na recepção dos sinais de 

ondas de superfície, portanto quanto maior o ruído atmosférico menor é a distância em que o 

sinal propagado poderá ser detectado pelo receptor dos sinais de ondas de superfície. 

Para cálculo da propagação e recepção dos sinais do sistema eLORAN foram 

utilizados, além do software GRWAVE, planilhas Excel e as recomendações ITU-R P.832-4 

(World atlas of Ground Conductivities) e ITU-R P.372-12 (Radio Noise). 

O Brasil, devido às características de condutividade (sigma) e permissividade (epsilon) 

do solo foi dividido, inicialmente, em 4 regiões: Atlântico, Nordeste, Sudeste-Sul e 

Amazônia, vide Figura 21. 
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Figura 21 - Mapa brasileiro de condutividade de solo. O valor da condutividade está 

codificado pela cor: cor rosa = 1 mS/m; cor creme = 3 mS/m; amarelo = 10 MS/m; 

marrom/bege = 30 mS/m; oceano = 5.000 mS/m. 

 

Os dados de condutividade e permissividade do solo a serem utilizados pelo 

GRWAVE foram obtidas através da recomendação ITU-R P.832-4, conforme a Figura 21. O 

software GRWAVE fornece dados de saída que são exportados para uma planilha Excel onde 

serão feitas as análises de recepção dos sinais. O software GRWAVE assume uma potência 

normalizada de 1 kW, sendo então necessário introduzir um fator de correção para a potência 

de 1 MW (MegaWatt) adotada para a rede de estações eLORAN estudadas nesta dissertação. 

Para o cálculo do fator de potência de ruído atmosférico, que é um fator limitante à 

recepção de sinais de ondas superficiais, foi utilizada a recomendação ITU-R P.372-12, 

conforme Figura 22.  
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Nesta etapa do trabalho, percebemos que o nível de ruído atmosférico na parte Sul do 

Oceânico Atlântico possui intensidade de campo diferente da parte equatorial. Dividimos, 

então, a região do Atlântico em Atlântico Sul e Atlântico Equatorial, vide Figura 22. 

 

 

Figura 22 - Ruído atmosférico esperado abaixo de 1 MHz, inverno e no horário entre 

0000-0400 horas. 

 

Notamos também que a região amazônica possui como característica um nível de 

ruído atmosférico muito alto e uma condutividade de solo muito baixa, o que deve influenciar 

negativamente a transmissão e recepção dos sinais eLORAN. 

Como resultado destas observações, o território brasileiro foi então dividido em 5 

regiões: Atlântico Sul, Atlântico Equatorial, Nordeste, Sudeste-Sul e Amazônia, para atender 

as características de condutividade e nível de ruído atmosférico apresentados nas Figura 21 e 

Figura 22. 

A partir destas observações, iniciou-se os estudos da propagação e recepção de sinais 

de ondas de superfícies para a determinação do alcance mínimo, médio e máximo de cada 

estação eLORAN, para cada uma das regiões com suas características específicas. 
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5.3. Estimativa do alcance das ondas de rádio para enlace eLORAN 
 

Devido à dimensão continental do território brasileiro, à variação dos tipos de solo e à 

existência de uma das regiões com maior incidência de relâmpagos do planeta (região 

amazônica), a variação do alcance das ondas de rádio de baixa frequência – LF (Low 

Frequency) é significativa entre as 5 regiões consideradas. 

Para cálculo de intensidade do campo e distância mínima, média e máxima entre as 

estações transmissora e receptora, foram criadas as etapas que se seguem. 

 

5.3.1. Primeira etapa: Simulação através do software GRWAVE. 

  

Devido à complexidade dos cálculos de propagação dos sinais de ondas de superfície, 

o software GRWAVE é uma ferramenta imprescindível para as simulações que seguem. Ele 

nos fornece os valores numéricos da intensidade de campo a uma determinada distância da 

antena, usando as variáveis: frequência de operação (100 kHz), condutividade e 

permissividade do solo. 

O Software GRWAVE foi utilizado para obter dados para confecção da curva de 

propagação dos sinais, usando como base os mapas constantes na recomendação ITU-R 

P.832-4 (World atlas of ground Conductivities). 

O GRWAVE é um software gratuito, disponível no portal da ITU, desenvolvido em 

linguagem Fortran e validado pelo setor de telecomunicações da International 

Telecommunications Union (ITU). Os resultados obtidos são confiáveis sob as condições de 

frequência e altura contempladas pelo programa. A intensidade de campo do resultado da 

simulação é normalizado para uma potência do transmissor de 1 kW e um ganho de antena de 

3 dBi. 

O GRWAVE opera com uma interface de janela de comando MS-DOS para inserir os 

dados necessários, mas também permite que o usuário possa inserir dados em um arquivo 

texto seguindo um formato fixo. Os resultados numéricos obtidos podem ser exportados pelo 

GRWAVE para um arquivo de texto. 
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Dados de entrada (*.dat) 

 

Os dados de entrada como altura da antena transmissora (HTT) e a altura da antena 

receptora (HRR), ambas em metros, serão utilizados para os cálculos envolvendo o projeto 

das antenas pelos futuros desenvolvedores do sistema eLORAN. Nas simulações realizadas, 

usamos uma antena com altura de 200 m e um receptor localizado a 2 m do solo. 

Os dados de terreno como condutividade (Sigma) e permissividade (Epsilon) foram 

obtidos através do atlas presente na recomendação ITU-R P.832, transcritas na Figura 21. A 

Tabela 5 apresenta os valores de condutividade de solo, seus valores máximos e mínimos 

admitidos, assim como os valores de permissividade obtidos, também, por meio da 

recomendação ITU-R P.832. 

 

Tabela 5 - Características de terreno: condutividade e permissividade no Brasil 

 

Através da análise da Figura 21 e Tabela 5, classificamos as regiões do Brasil, por 

predominância de características, como: Amazônia (Terra com baixa condutividade), 

Sudeste/Sul (Terra normal), Atlântico (Água salgada) e Nordeste (Terra úmida). 

 Outros dados como distância mínima (dmin) e distância máxima (dmax) usados no 

cálculo da propagação, assim como o intervalo entre os pontos da curva de propagação 

(dstep) que são os parâmetros para a construção do gráfico de propagação, podem ser 

ajustados conforme a necessidade dos dados de saída para a interpolação do gráfico. Além 

disso, foi escolhido o parâmetro loglin igual a 1, no qual o passo de intervalo é selecionado 

para ter um número fixo de pontos por década numa escala logarítmica. 

 

Dados de saída (*.txt) 

 

O software GRWAVE oferece como resultado de simulação um arquivo texto de saída 

que possui extensão (.txt), disposto em colunas, que pode ser exportado para uma planilha 

Características do terreno 

Condutividade σ (mS/m) Permissividade 
Relativa  ε Limite inferior Média Limite Superior 

Água salgada 3000 5000 7000 70 

Água doce 1,7 3 5,5 80 

Terra alta condutividade 17 30 55 40 

Terra úmida 5,5 10 17 30 

Terra normal 1,7 3 5,5 22 

Terra baixa condutividade 0,55 1 1,7 15 
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Excel. A partir destes dados, confeccionamos gráficos que relacionam a Intensidade de 

Campo do Sinal (unidade: dB(µV/m)) em função da distância do receptor em relação ao 

transmissor (unidade: km). 

Foi feita a simulação de propagação com os valores mínimo, médio e máximo de 

condutividade para cada região (ver Tabela 5) e as curvas resultantes obtidas no Excel foram 

resumidas em um mesmo gráfico. 

5.3.2. Segunda etapa: Correção devido a potência do transmissor 
 

O software GRWAVE apresenta resultado referente aos valores de entrada inseridos, 

estes dados são compostos por um cabeçalho que confirma os dados de entrada e uma tabela 

de intensidade de campo (FIELD STRENGTH), em dB(µV/m), em função da distância 

(DISTANCE), em km. O GRWAVE utiliza uma potência de transmissão padronizada de 1kW 

que não corresponde ao nível de potência adotado para o sistema eLORAN estudado aqui. 

Neste trabalho foi adotada uma potência padrão de 1 MW, que é a potência usual para o 

sistema eLORAN. Para tal correspondência é adicionado um fator de correção (Fc), cujo 

cálculo é discriminado na equação 1.6.  

 

                5.3.2.1 

   

                                                                              5.3.2.2 

 

onde: 

Pr = Potência real da estação (1 MW) 

Ps = Potência adotada pelo GRWAVE (1 kW) 

Fc = Fator de correção 

 = Intensidade de Campo dos sinais eLORAN 

 = Intensidade de Campo dos sinais da simulação pelo GRWAVE 

 

O cálculo acima fornece um fator de correção de + 30dB, que deve ser adicionado aos 

resultados da simulação da intensidade de campo fornecidos pelo software GRWAVE. 
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A Tabela 6 abaixo apresenta, como exemplo ilustrativo, nas duas primeiras colunas, 

dados de saída obtidos através da simulação do software GRWAVE. Para realizar os cálculos 

do sistema eLORAN, apresentamos na terceira coluna da Tabela 6 a intensidade de campo 

eLORAN que já possui o fator de correção de 30 dB em relação à intensidade de campo 

GRWAVE. 

 

Tabela 6 - Intensidade de Campo ajustada para potência real do transmissor eLORAN. 

Distância 
(Km) 

Intensidade de 
Campo GRWAVE 

(dB(µV∕m)) 

Intensidade de 
Campo eLORAN 

(dB(µV∕m)) 

10 89 119 

20 82 112 

50 73 103 

100 65 95 

500 34 64 

700 33 63 

1000 21 51 

 

Com os dados obtidos de Intensidade de Campo GRWAVE tabulados em função da 

distância em relação à antena transmissora, é traçada a curva de cor azul da Figura 23. Após a 

correção para a intensidade de campo do eLORAN foi traçada a curva de cor vermelha, que 

pode ser observada na Figura 23. 

 

 

Figura 23- Correção da curva GRWAVE para potência real do transmissor eLORAN. 
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5.3.3. Terceira etapa: cálculo da componente vertical da intensidade 

de campo de ruído atmosférico 

 

O cálculo da intensidade de campo do ruído atmosférico EN é um procedimento 

delineado no documento ITU-R P.372-12- Radio Noise. 

O ruído atmosférico pode ser descrito por um fator denominado figura de ruído 

externo (Fa), muito importante no cálculo da recepção do sinal eLORAN, sendo que a 

principal causa física deste ruído são descargas elétricas atmosféricas provenientes de 

relâmpagos. Ressalta-se que a distribuição de ocorrência de Ruído Atmosférico não é 

Gaussiana. Os valores da figura de ruído externo no espectro de baixa frequência – LF (Low 

Frequency) são apresentados na Figura 24 e possuem classificações que variam em escalas de 

tempo curta (a cada 4 horas) perfazendo um total de 6 mapas por intervalos de um dia. Além 

disso o ruído possui variação sazonal perfazendo um total de 4 mapas para cada estação do 

ano. Cada um destes mapas permite observar a variação regional dentre as 5 áreas 

determinadas anteriormente. 

Os dados de variação regional, sazonal e temporal estão constantes no atlas de ruído 

atmosférico presente na recomendação ITU.R P.372-6, de 1998. Contudo os mapas desta 

recomendação são apresentados para uma frequência de 1 MHz, logo é necessário uma tabela 

de adequação às frequências de interesse para cada um dos mapas de ruído atmosférico, no 

nosso caso, para o eLORAN, deve–se adequar à uma frequência 100 kHz. Todos estes dados 

foram colhidos, tabulados e adequados à frequência de 100 kHz, usando o gráfico da Figura 

25. 
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Figura 24 – Figura de ruído externo esperado abaixo de 1MHz, estação inverno e 

horário entre 0000-0400 horas. 
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Figura 25 - Variação da figura ruído externo (inverno; 0000-0400). 

 

Após isto foram criados histogramas para cada região de cada uma das tabelas de 

variação sazonal e temporal. Nestes histogramas pode-se observar os valores mínimos, 

médios e máximos da variação sazonal e temporal da figura de ruído externo de cada região, 

que serão fatores preponderantes para análise da recepção dos sinais eLORAN e distribuição 

das estações. 

A componente vertical da intensidade de campo RMS (En) é o fator a ser considerado 

como decorrente da figura de ruído externo (Fa) e é calculado pela fórmula (1.9), o fator de 

72,5 dB é referente a outros parâmetros do sistema eLORAN [39]. 

 

                                                                    

5.3.3.1 

 

Deste modo, serão obtidos os valores mínimos (En_mínimo), médios (En_médio) e máximos 

(En_máximo) da componente vertical da intensidade de campo RMS para cada região. 
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5.3.4. Quarta etapa: Cálculo da Relação Sinal ∕ Ruído. 
 

O ruído atmosférico, como já foi citado anteriormente, é o fator que mais interfere na 

recepção dos sinais Ground Wave. O cálculo da relação sinal/ruído local através de log(S/N), 

onde S representa a intensidade de campo do sinal e N a intensidade de campo decorrente do 

ruído atmosférico, é fundamental para que seja conhecida a distância de recepção dos sinais 

do sistema eLORAN. 

Tendo calculado os dados de En, pode-se estabelecer a relação sinal-ruído (S/N) 

através do cálculo de log (S/N), desta forma o resultado se dá pela subtração da intensidade de 

campo do eLORAN pela componente vertical da intensidade de campo decorrente do ruído 

atmosférico (En). 

Foi levada em consideração, a variação da condutividade do solo e foram 

estabelecidos: o limite superior da condutividade (CM), o valor médio da condutividade (CN) 

e limite inferior de condutividade (Cm) para cada tipo de solo de cada região, conforme 

Tabela 5, e o menor valor da componente vertical da intensidade de campo decorrente do 

ruído atmosférico (En_mínimo), média dos valores da componente vertical de intensidade de 

campo do Ruído Atmosférico (En_médio) e o maior valor da componente vertical de intensidade 

de campo de ruído atmosférico (En_máximo) de cada região calculada na terceira etapa da 

simulação. 

Nesta etapa, a relação sinal ruído foi estabelecida pela combinação entre os dados de 

Cm e (En_máximo) - piores condições para propagação e recepção dos sinais eLORAN, CN e 

(En_médio) - nas condições normais para propagação e recepção dos sinais eLORAN) e CM e 

(En_mínimo) - melhores condições possíveis para propagação e recepção dos sinais eLORAN. 

Desta forma, podemos inferir o alcance da recepção dos sinais eLORAN e assim determinar 

os alcances mínimo para piores condições de propagação e recepção dos sinais eLORAN, um 

alcance médio para condições normais de propagação e recepção dos sinais eLORAN e um 

alcance máximo para as melhores condições possíveis de propagação e recepção dos sinais 

eLORAN. 
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5.3.5.  (Quinta etapa) - Determinação do alcance 
 

Conhecidos os valores de intensidade de campo eLORAN e das relações sinal-ruído 

em função da distância do receptor ao transmissor, foram construídas as tabelas de 

propagação/recepção dos sinais eLORAN em uma planilha Excel e posteriormente foram 

criadas as curvas destas grandezas. 

A sensibilidade do receptor eLORAN determina o alcance de cada estação. O valor 

mínimo de intensidade de campo da relação Sinal∕Ruído que ainda permite a demodulação do 

sinal pulsado assume o valor de -10 dB, devido ao uso de modernas técnicas empregando 

microprocessadores. 

A determinação do alcance (máximo, médio e mínimo) para propagação e recepção 

dos sinais é a informação principal para determinar a distância do sinal da antena transmissora 

à receptora e para a distribuição de estações eLORAN ao longo do território nacional. 

 

5.4. Sequência de cálculos e tabelas por região. 
 

As simulações foram feitas e organizadas em sequência conforme o “diagrama da 

simulação para determinação dos alcances do sistema eLORAN” presente no capítulo 4, 

metodologia. As simulações seguem conforme a classificação de regiões utilizada neste 

trabalho com suas características de superfície de propagação e intensidade de campo do ruído 

atmosférico local. 

 

5.4.1. Cálculos de propagação para a região da Amazônia 
 

Primeira etapa: 

 

A região amazônica apresenta uma grande variação de valor de intensidade de campo 

calculado pelo programa GRWAVE em função da variação da condutividade do solo, 

conforme ilustrado na Figura 26. Podemos observar uma diferença entre as intensidades de 

campo para os limites de condutividade do solo analisadas de 0,55 mS/m, 1 mS/m e 

1,7 mS/m. 
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Figura 26 - Curvas de propagação da região Amazônica em função da variação de σ da 

Amazônia. As curvas azul, vermelho e verde correspondem às condutividade de solo de 

0,55 mS/m, 1 mS/m e 1,7 mS/m, respectivamente. 

 

 

Segunda etapa: 

 

Com os dados obtidos de Intensidade de Campo GRWAVE tabulados em função da 

distância em relação à antena transmissora, foi traçada a curva de cor azul da Figura 27. Ao 

adicionar o fator de correção para a Intensidade de Campo do eLORAN foi traçada a curva de 

cor vermelha na mesma figura. 
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Figura 27 - Ajuste para potência real do transmissor eLORAN na Amazônia. 

 

Terceira etapa: 

 

A região classificada neste trabalho como Amazônia, possui uma distribuição bastante 

peculiar de incidência de Ruído Atmosférico ao longo do ano. Os valores da figura de ruído 

externo são altos, onde o valor médio encontrado foi o mais alto dentre as cinco regiões 

estudadas, ver Tabela 7. O valor máximo de 145 dB(µV/m) deve ser considerado 

cuidadosamente pois ele afeta severamente o cálculo da relação sinal/ruído pela necessidade 

do cumprimento dos requisitos de disponibilidade, integridade e continuidade dos sinais para 

sistemas de navegação. Esta característica extrema deve ser investigada cuidadosamente em 

estudos posteriores se for decidida a implantação do sistema eLORAN nesta região. 

  



57 

 

 

Tabela 7 - Ruído Atmosférico na região da Amazônia. 

Amazônia 
Média DP (dB) 

128 7 

Hora Inverno Primavera Verão Outono 

0000-0400 127 135 127 128 

0400-0800 122 130 125 122 

0800-1200 121 137 120 119 

1200-1600 124 145 130 127 

1600-2000 121 135 135 113 

2000-2400 125 135 130 128 

 

De posse da Tabela 7 foi criado um histograma, mostrado na Figura 28, para a região 

amazônica com a distribuição de variação sazonal e temporal. 

 

 

Figura 28 - Histograma de Ruído Atmosférico na região da Amazônia 

 

Com os valores deste histograma pode-se determinar o valor mínimo, o valor médio e 

valor máximo da figura de ruído externo presentes. De posse destes valores foram calculados 

os valores da componente de vertical da intensidade RMS de campo de ruído atmosférico 

(En), conforme equação 1.9. E assim podem estabelecidos os valores de ,  e 

, respectivamente. 
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Quarta etapa: 

 

Conhecendo os valores de En_máximo, En_médio e En_mínimo, pode-se determinar a relação 

sinal/ruído usando as combinações definidas anteriormente para determinar os alcances 

mínimo, médio e máximo para a recepção do sinal eLORAN, encontrando a distância onde a 

relação sinal/ruído atinge o valor a -10dB. 

 

 

Tabela 8 - Relação S∕N na Amazônia 

 

Distância 
(Km) 

Intensidade 
de Campo 
eLORAN 

(dB(µV∕m)) 
Relação Sinal∕Ruído 

(dB) 

  CM/En_mínimo CN/En_médio Cm/En_máximo 

10 119 79 57 46 

20 112 73 50 39 

50 103 64 41 29 

100 95 57 34 21 

500 70 35 9 -8 

537 64 16 7 -10 

955 60 4 -10 -29 

1384 46 -10 -25 -47 

 

Quinta etapa: 

 

Na simulação ilustrada através da Figura 29, destaca-se a forte influência do ruído 

atmosférico no alcance dos sinais de ondas de superfície, na Amazônia, sendo o alcance 

mínimo, no nível que permite a demodulação do sinal pulsado (-10dB), de 537 km. A curva 

de cor roxa foi obtida pela combinação CN/En_médio é o que se estima como o alcance do sinal 

eLORAN de maior ocorrência ao longo do ano, o alcance médio é de 955 km. A curva de cor 

azul é obtida pela combinação de Cm/En_máximo e é o que se estima como condição ideal, o 

alcance máximo é de 1384 km. A simulação reforça a característica da região Amazônica 

como sendo um dos principais geradores de Ruído Atmosférico no mundo e resulta em um 

alcance menor na recepção dos sinais Ground Wave. 
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Figura 29 - Curvas de propagação para a região Amazônica. 

 

5.4.2. Cálculos de propagação para a região Nordeste. 

 

Primeira Etapa: 

 

A região Nordeste apresenta uma variação pequena de valor de intensidade de campo 

calculado pelo programa GRWAVE em função da variação da condutividade do solo, 

conforme ilustrado na Figura 30. Podemos observar uma diferença muito pequena entre as 

intensidades de campo para os limites de condutividade do solo analisadas de 5,5 mS/m, 

10 mS/m e 17 mS/m. 
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Figura 30 - Curvas de propagação da região Nordeste em função da variação de σ 

Nordeste As curvas azul, vermelho e verde correspondem às condutividade de solo de 

5,5 mS/m, 10 mS/m e 17 mS/m, respectivamente. 

 

 

Segunda etapa: 

 

Com os dados obtidos de Intensidade de Campo GRWAVE tabulados em função da 

distância em relação à antena transmissora, foi traçada a curva de cor azul da Figura 31. Ao 

adicionar o fator de correção para a Intensidade de Campo do eLORAN obtemos a curva de 

cor vermelha na mesma figura. 
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Figura 31 - Ajuste para potência real do transmissor eLORAN no Nordeste. 

 

 

Terceira etapa: 

 

A região classificada neste trabalho como Nordeste possui uma distribuição mais 

homogênea de incidência de ruído atmosférico ao longo do ano. Os valores da figura de ruído 

externo são sensivelmente menores que os valores da região amazônica, onde o valor médio 

de 118 dB(µV/m) é 10dB menor que o valor médio da Amazônia. O valor de 132 dB é 13 dB 

menor que o valor máximo encontrado para a Amazônia, o que afetará muito menos a 

recepção do sinal eLORAN, permitindo maiores alcances. 
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Tabela 9 - Ruído Atmosférico na região Nordeste 

Nordeste 
Média DP (dB) 

118 8 

Hora Inverno Primavera Verão Outono 

0000-0400 120 125 120 123 

0400-0800 112 119 118 116 

0800-1200 101 113 105 106 

1200-1600 110 123 123 118 

1600-2000 115 130 132 124 

2000-2400 115 125 125 125 

 

 

Figura 32 - Histograma de ruído atmosférico na região Nordeste. 

 

 

 

 

 

Quarta Etapa: 

Conhecendo os valores de En_máximo, En_médio e En_mínimo, pode-se determinar a relação 

sinal/ruído usando as combinações definidas anteriormente para determinar os alcances 

mínimo, médio e máximo para a recepção do sinal eLORAN encontrando a distância onde a 

relação sinal/ruído atinge o valor a -10dB, conforme Tabela 10. 
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Tabela 10 - Relação S∕N no Nordeste. 

 

Distância 
(Km) 

Intensidade 
de Campo 
eLORAN 

(dB(µV∕m)) 

Relação Sinal∕Ruído 
(dB) 

 

CM/  

 

CN/  

 

CM/  

 

10 119 92 66 60 

20 113 85 60 54 

50 105 77 52 46 

100 99 70 45 39 

500 81 52 27 20 

1000 68 39 14 6 

1648 52 24 6 -10 

2328 37 9 -10 -26 

3000 22 -6 -22 -45 

 

Quinta etapa: 

 

As simulações e cálculos feitos para as condições da região Nordeste foram 

concluídas. Na Figura 33 temos as curvas de propagação usando os critérios anteriormente 

estabelecidos. A curva de cor verde representa a relação S/N na combinação Cm/ . 

Obtemos um alcance mínimo de 1767 km, na região Nordeste, para o nível da relação 

sinal/ruído que permite a demodulação do sinal pulsado. A curva de cor roxa foi obtida pela 

combinação CN/  e permitiu estimar o alcance médio do sinal eLORAN de 2329 km. 

A curva de cor azul é obtida pela combinação de CM/  e permite estimar a condição 

mais favorável para propagação e recepção dos sinais eLORAN no Nordeste, onde obtivemos 

um alcance máximo de 3032 km. 
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Figura 33 - Curvas de relação Sinal/Ruído para a região Nordeste. 

 

 

5.4.3. Cálculos de propagação para a região do Atlântico Sul. 
 

 

Primeira etapa: 

 

Devido aos altos valores de condutividade mínima, média e alta de condutividade da 

“água salgada” (3000, 5000 e 7000 mS/m), não observamos diferenças entre as intensidades 

de campo para as diferenças de variação de condutividade de solo. Este fato pode ser 

observado na Figura 34, onde as curvas de propagação são praticamente coincidentes. 
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Figura 34 - Curvas de propagação da região Atlântico Sul em função da variação de 

condutividade σ da água salgada. As curvas azul, vermelho e verde correspondem às 

condutividade de solo de 3000 mS/m, 5000 mS/m e 7000 mS/m, respectivamente. 

 

Segunda Etapa: 

 

Com os dados obtidos de intensidade de campo GRWAVE tabulados em função da 

distância em relação à antena transmissora, foi traçada a curva de cor azul da Figura 35. Ao 

adicionar o fator de correção para a potência real do transmissor eLORAN foi traçada a curva 

de cor vermelha na mesma figura. 
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Figura 35 - Ajuste para potência real do transmissor eLORAN no Atlântico Sul. 

 

Terceira Etapa: 

 

A região classificada neste trabalho como Atlântico Sul possui uma distribuição de 

incidências de Ruído Atmosférico relevante, conforme ilustrado na Tabela 11 e Figura 36. Os 

valores da figura de ruído externo são consideravelmente menores que os valores da região 

Nordeste, ver Tabela 10 e Figura 33. O valor de 127 dB é 4 dB acima do valor de maior 

ocorrência nesta mesma região e isto afetará menos a recepção do sinal eLORAN nas épocas 

do ano de maior incidência de Ruído Atmosférico, permitindo que o alcance médio seja mais 

próximos do alcance mínimo. 

 

Tabela 11 - Ruído Atmosférico na região Atlântico Sul  

Atlântico Sul 
Média DP (dB) 

115 7 

Hora Inverno Primavera Verão Outono 

0000-0400 118 112 120 118 

0400-0800 112 114 120 113 

0800-1200 101 109 103 105 

1200-1600 103 115 123 112 

1600-2000 107 122 127 116 

2000-2400 113 121 123 122 
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Figura 36 - Histograma de Ruído Atmosférico na região do Atlântico Sul. 

 

 

 

 

 

Quarta etapa: 

Conhecendo os valores de En_máximo, En_médio e En_mínimo, pode-se determinar a relação 

sinal/ruído usando as combinações definidas anteriormente para determinar os alcances 

mínimo, médio e máximo para a recepção do sinal eLORAN, encontrando a distância onde a 

relação sinal/ruído atinge o valor a -10dB, como vemos na Tabela 12. 
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Tabela 12 - Relação S∕N no Atlântico Sul 

 

Distância 
(Km) Intensidade 

de Campo 
(dB(µV∕m)) 

Relação Sinal∕Ruído 
(dB) 

 

CM/  

 

CN/  

 

Cm/ . 

 

10 119 91 70 65 

20 113 85 64 59 

50 105 77 56 51 

100 99 70 50 45 

500 81 52 32 27 

1000 68 40 19 14 

1504 56 27 8 2 

2000 44 17 -3 -9 

2224 39 11 -7 -15 

 

Quinta etapa: 

 

As simulações e cálculos feitos para as condições da região Atlântico Sul foram 

concluídas. Na Figura 37 temos as curvas de propagação usando os critérios anteriormente 

estabelecidos. A curva de cor verde representa a relação S/N na combinação Cm/ . 

Obtemos um alcance mínimo de 2104 km, na região Atlântico Sul, para o nível da relação 

sinal/ruído que permite a demodulação do sinal pulsado. A curva de cor roxa foi obtida pela 

combinação CN/  e permitiu estimar o alcance médio do sinal eLORAN de 2478 km, 

no Atlântico Sul. A curva de cor azul é obtida pela combinação de CM/  e permite 

estimar a condição mais favorável para propagação e recepção dos sinais eLORAN no 

Atlântico Sul, onde obtivemos o alcance máximo de 3156 km. 
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Figura 37 - Curva de propagação Atlântico Sul. 

 

5.4.4. Cálculos de propagação para a região do Atlântico Equatorial 

 

Primeira etapa: 

 

Do mesmo modo que no Atlântico Sul, devido aos altos valores de condutividade 

mínima, média e alta de condutividade da “água salgada” (3000, 5000 e 7000 mS/m), não 

observamos diferenças entre as intensidades de campo para as diferenças de variação de 

condutividade de solo. Este fato pode ser observado na Figura 38, onde as curvas de 

propagação são praticamente coincidentes. 
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Figura 38 - Curvas de propagação da região Atlântico Equatorial em função da 

variação de condutividade σ da água salgada. As curvas azul, vermelho e verde correspondem 

às condutividade de solo de 3000 mS/m, 5000 mS/m e 7000 mS/m, respectivamente. 

 

 

Segunda etapa: 

 

Com os dados obtidos de Intensidade de Campo GRWAVE tabulados em função da 

distância em relação à antena transmissora, foi traçada a curva de cor azul da Figura 38. Ao 

adicionar o fator de correção para a potência real do transmissor eLORAN foi traçada a curva 

de cor vermelha na mesma figura. 
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Figura 39 - Ajuste para potência real do transmissor eLORAN no Atlântico Equatorial. 

 

Terceira etapa: 

 

A região classificada neste trabalho como Atlântico Equatorial possui uma dispersão 

maior na distribuição de incidências de valores de figura de ruído externo, conforme ilustrado 

na Tabela 13 e Figura 40. A média dos valores da figura de ruído externo são menores que os 

valores da região Atlântico Sul, ver Tabela 12e Figura 36 .Para os cálculos na seção a seguir 

adotamos o valor mínimo como 98 dB(µV/m), para não correr o risco de projetar um sistema 

subdimensionado . Para os cálculos na seção a seguir adotamos o valor mínimo como 

98 dB(µV/m), para não correr o risco de projetar um sistema subdimensionado numa média 

de 112 dB(µV/m), 3 dB(µV/m) abaixo da média de figura de ruído externo no Atlântico Sul. 

Possui também um valor de figura de ruído externo mínima muito baixa (80 dB(µV/m)), o 

que afeta bastante o cálculo de alcance máximo. Esse ponto não deve ser considerado no 

projeto do sistema, pois produz resultados excessivamente otimistas, devendo ser 

desconsiderado nos cálculos de modo a produzir um projeto mais robusto. Para os cálculos na 

seção a seguir adotamos o valor mínimo como 98 dB(µV/m), para não correr o risco de 

projetar um sistema subdimensionado. 
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Tabela 13 - Ruído Atmosférico na região Atlântico Equatorial. 

 

Atlântico Equatorial 
Média DP (dB) 

112 10 

Hora Inverno Primavera Verão Outono 

0000-0400 118 120 118 119 

0400-0800 107 115 115 118 

0800-1200 80 102 98 105 

1200-1600 100 113 109 112 

1600-2000 106 122 123 122 

2000-2400 110 118 120 122 

 

 

 

Figura 40 - Histograma de Ruído Atmosférico na região do Atlântico Equatorial. 

 

 

 

 

 

 

Quarta etapa: 

Conhecendo os valores de En_máximo, En_médio e En_mínimo, pode-se determinar a relação 

sinal/ruído usando as combinações definidas anteriormente para determinar os alcances 



73 

 

mínimo, médio e máximo para a recepção do sinal eLORAN encontrando a distância onde a 

relação sinal/ruído atinge o valor a -10dB, como podemos ver na Tabela 14. 

 

 

Tabela 14 - Relação S∕N no Atlântico Equatorial 

 

Distância 
(Km) 

Intensidade 
de Campo 
(dB(µV∕m)) 

 
Relação Sinal∕Ruído 

(dB) 

  

CM/  

 

CN/  

 
Cm/ ). 

10 119 112 70 69 

20 113 106 64 63 

50 105 98 56 55 

100 99 92 50 49 

500 81 74 32 31 

1000 68 60 19 18 

1504 56 48 8 6 

2000 44 36 3 6 

2224 39 32 -7 -11 

 

 

Quinta etapa: 

 

As simulações e cálculos foram feitos para as condições da região do Atlântico 

Equatorial. As curvas de propagação para o Atlântico Equatorial nos critérios já estabelecidos 

são ilustradas pela Figura 41, onde a curva de cor verde representa a relação S/N na 

combinação de menor condutividade da superfície e o maior ruído atmosférico 

(Cm/ ). Nesta simulação o alcance mínimo, no nível que permite a demodulação do 

sinal pulsado é de 2158 km. A curva de cor roxa foi obtida pela combinação CN/ é o 

que se estima como o alcance do sinal eLORAN de maior ocorrência ao longo do ano, o 

alcance médio, no Atlântico Equatorial, é de 2595 km. A curva de cor azul é obtida pela 

combinação de CM/ e é o que se estima de condição ideal, onde o valor da 

condutividade e do ruído atmosférico são favoráveis à propagação dos sinais eLORAN, 

obtendo um alcance máximo de 3266 km no Atlântico Equatorial. Percebemos ainda uma 

pequena variação no valor do alcance dos sinais no Atlântico Equatorial com relação ao 

Atlântico Sul. 
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Figura 41 - Curvas de propagação Ground Wave para a região Atlântico Equatorial. 

 

5.4.5. Cálculos de propagação para a região do Sudeste/Sul 
 

 

A região Sudeste/Sul apresenta uma variação observável de valor de intensidade de 

campo calculado pelo programa GRWAVE em função da menor condutividade do solo, 

conforme ilustrado na Figura 42. Podemos observar uma diferença entre as intensidades de 

campo para os limites de condutividade do solo analisadas de 1,7 mS/m, 3 mS/m e 5,5 mS/m. 

 

 

Primeira etapa: 
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Figura 42 - Curvas de propagação da região Sudeste/Sul em função da variação de 

condutividade σ do Sudeste/ Sul. As curvas azul, vermelho e cinza correspondem às 

condutividade de solo de 1,7 mS/m, 3 mS/m e 5,5 mS/m, respectivamente. 

 

Segunda Etapa: 

 

Com os dados obtidos de Intensidade de Campo GRWAVE tabulados em função da 

distância em relação à antena transmissora, foi traçada a “curva” de cor azul da Figura 43, 

após a correção para a potência real do transmissor eLORAN. 
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Figura 43 - Ajuste para potência real do transmissor eLORAN no Sudeste/Sul. 

 

Terceira etapa: 

 

A região classificada neste trabalho como Sudeste/Sul possui incidência de figuras de 

ruído externo com variação notável ao longo do ano, conforme vemos na Tabela 15. O valor 

máximo de 132 dB é 7 dB maior que a de figura de ruído externo imediatamente inferior e 

isto afetará a recepção do sinal eLORAN, fazendo com que a diferença entre alcance médio e 

mínimo atinja um valor considerável. 

 

Tabela 15 - Ruído Atmosférico na região Sudeste-Sul. 

Sudeste-Sul 
Média DP (dB) 

118 6 

Hora Inverno Primavera Verão Outono 

0000-0400 120 121 123 120 

0400-0800 114 119 119 116 

0800-1200 108 113 109 106 

1200-1600 110 123 125 115 

1600-2000 115 123 132 120 

2000-2400 116 125 125 125 
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Figura 44 - Histograma de Ruído Atmosférico na região do Sudeste/Sul. 

 

 

 

 

 

Quarta etapa: 

Conhecendo os valores de En_máximo, En_médio e En_mínimo, pode-se determinar a relação 

sinal/ruído usando as combinações definidas anteriormente para determinar os alcances 

mínimo, médio e máximo para a recepção do sinal eLORAN encontrando a distância onde a 

relação sinal/ruído atinge o valor a -10dB. 
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Tabela 16 - Relação S∕N no Sudeste - Sul 

 

Distância 
(Km) 

Intensidade 
de Campo 
eLORAN 

(dB(µV∕m)) 

Sinal∕Ruído 
(dB) 

 

  

CM/  

 

CN/  

 

Cm/  

10 119 86 68 60 

20 113 80 62 54 

50 105 72 54 45 

100 99 65 47 39 

500 81 47 29 20 

1000 67 34 16 6 

1291 58 25 9 -10 

2028 40 7 -10 -33 

2736 24 -10 -28 -53 

 

Quinta etapa: 

 

As simulações e cálculos realizados neste trabalho para as condições da região 

Sudeste/Sul foram concluídas e as curvas de propagação são ilustrados pela Figura 45 - 

Curvas de propagação Ground Wave para a região Sudeste/Sul.. A curva verde representa a 

relação S/N na combinação de menor condutividade com o maior ruído atmosférico 

(Cm/ ), sendo o alcance mínimo, no nível que permite a demodulação do sinal 

pulsado, no Sudeste/Sul, de 1291 km. A curva de cor roxa foi obtida pela combinação 

CN/  é o que se estima como o alcance do sinal eLORAN de maior ocorrência ao 

longo do ano, no Sudeste, obtendo um alcance médio de 2028 km. A curva de cor azul é 

obtida pela combinação de CM/  que se aproxima da condição ideal, onde o valor da 

condutividade da superfície e do ruído atmosférico são favoráveis para a propagação e 

recepção dos sinais eLORAN, atingindo um alcance máximo de 2736 km. 
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Figura 45 - Curvas de propagação Ground Wave para a região Sudeste/Sul. 

 

5.5. Resumo: 
 

Os dados obtidos pelos cálculos da propagação dos sinais eLORAN no território 

brasileiro foram inseridos na Tabela 17: 

 

Tabela 17 - Dados resumidos dos cálculos de propagação 

 Atlântico 
Sul 

Atlântico 
Norte 

Sudeste Nordeste Amazonia  

Potência 1 1 1 1 1 MW 

E_noise 49 50 52 54 62 dB(μV/m) 

Alcance 
Máximo 

2104 2158 2736 2932 1384 km 

Alcance 
médio  

2478 2655 2028 2329 955 km 

Alcance 
Mínimo 

3156 3266 1291 1767 537 km 

 

Adicionalmente foi feito um estudo mostrando qual seria a variação do alcance em 

função da variação da potência de cada estação. Como este cálculo depende dos fatores 

regionais de condutividade de solo e ruído atmosférico, foi construída a Tabela 18 mostrando 
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como a variação de alcance para cada região estudada anteriormente. Para facilitar a 

compreensão expusemos os mesmos dados de maneira gráfica na Figura 46. 

 

Tabela 18 - Estudo mostrando a variação do alcance regional de cada estação eLORAN, onde 

a potência do transmissor é variada entre 100 kW e 10 MW 

Potência 
[MW] 

Atlântico 
Sul 

Atlântico 
Norte 

Sudeste Nordeste Amazonia  

10 2674 2643 2128 2079 957 km 

4 2495 2467 1986 1940 873 km 

2 2350 2329 1875 1811 810 km 

1 2224 2199 1770 1690 743 km 

0,4 2028 2028 1614 1541 662 km 

0,2 1937 1893 1506 1438 598 km 

0,1 1767 1767 1374 1312 538 km 

 
 

 

Figura 46 - Variação do alcance regional, onde é variada a potência de cada 

transmissor entre 100 kW e 10 MW. A curva inferior, em azul claro foi obtida para a 

Amazônia. As duas curvas intermediárias, verde e roxo, foram obtidas para as regiões 

Sudeste/Sul e Nordeste, e apresentam comportamento similar. As duas curvas superiores 

foram obtidas para as regiões oceânicas, e não apresentam variação apreciável devido ao alto 

valor da condutividade da agua do mar. 
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 A principal conclusão é que existe um claro ganho no alcance máximo para potências 

até 2 MW, ou mesmo para 4 MW, mas que diminui acentuadamente para potência maiores. 

Este efeito é mais notável na região amazônica, onde os altos níveis de ruído diminuem o 

efeito do aumento de potência da estação transmissora. Estas características regionais devem 

ser levadas em conta na etapa de especificação do projeto global de um sistema eLORAN, 

pois podem simplificar a solução de posicionamento das estações transmissores. 

 

5.6. Estimativa da quantidade e distribuição de estações eLORAN base 

no território brasileiro 
 

Para cobertura de todo território nacional pelos sinais do sistema eLORAN onde, para 

navegação, é necessário a recepção dos sinais de três estações, utilizamos o raciocínio 

geométrico de dividir o território nacional em triângulos equiláteros. No vértice de cada 

triângulo estará uma estação eLORAN e o alcance máximo de cada estação estaria sobre o 

outro vértice do triângulo. Como em qualquer espaço interno do triângulo temos a certeza da 

recepção das três estações localizadas em cada vértice, assim também no vértice de cada 

triângulo está também garantido a recepção de sinais de no mínimo três estações eLORAN. 

 

5.7. Cálculo de distribuição de estações base no território brasileiro. 
 

Para fazer uma estimativa da topologia de uma rede de estações eLORAN no território 

nacional, utilizamos os dados de alcance efetivo compilados na tabela abaixo. Considerações 

geométricas mostram que a distribuição ótima de estações para cobrir uma determinada área 

deve ser nos vértices de um triângulo equilátero, cujos lados são relacionados ao alcance 

efetivo das estações. 

Pelos dados da Tabela 19, podemos ver que o menor alcance ocorre na região 

amazônica, devido a dois fatores fundamentais. O mais importante é o grande nível de ruído 

atmosférico presente na região amazônica central, devido ao grande número de descargas 

elétricas atmosféricas (raios) ocorrendo em tempestades nesta região tropical. O segundo fator 

é a menor condutividade do solo presente na região (σ = 1 mS), que aumenta as perdas de 

propagação. A presença da floresta amazônica introduz um fator não quantificado que precisa 

ser estudado posteriormente, em uma possível fase de projeto do sistema eLORAN nacional. 
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O maior alcance ocorre nos oceanos, Atlântico Sul e Equatorial, definida pela maior 

condutividade da água salgada. Ocorre uma pequena diferença entre as regiões equatorial e 

tropical, devido ao maior nível de ruído pela proximidade do Atlântico Equatorial com a 

região amazônica. 

As regiões Sudeste e Nordeste possuem um menor nível de ruído, pois o nível de ruído 

atmosférico diminui com a distância da Amazônia central e também com as menores perdas 

devido à alta condutividade dos solos da região (3 mS a 30 mS). Estes fatores permitem um 

maior alcance das estações eLORAN, da ordem de 1300 km a 1700 km, e consequentemente 

um maior espaçamento destas. 

 

Tabela 19 - Resumo dos cálculos de alcance efetivo e número de estações necessárias 

para cobrir o território descrito. 

 Atlântico 

Sul 

Atlântico 

Equatorial 

Sudeste Nordeste Amazônia  

Potência 1 1 1 1 1 MW 

Ruído En 49 50 52 54 62 dB(µV/m) 

Alcance 2104 2158 1291 1767 537 Km 

Número de 

Estações 

3 2 5 3 19 Estações 

 

Refinando o cálculo do número de estações e levando em conta que ocorre uma grande 

superposição entre as bordas dos territórios, chegamos a um total de 21 estações distribuídas 

pelo território nacional como mostrado na Figura 47 abaixo. 

Aumentando o número de estações no litoral de 4 para 6 é possível otimizar 

simultaneamente a cobertura no interior das regiões Sul, Sudeste, Centro Oeste e Nordeste. 

A presença das estações limítrofes nas regiões Centro-Oeste, Nordeste e Atlântico 

Equatorial permite reduzir o número de estações para cobrir a região amazônica de 19 

estações para um número mais razoável de 11 estações. 

Estes cálculos levam em conta apenas a região intermediária de nível de ruído 

atmosférico, estando longe de pretenderem ser completos ou definitivos. Devem ser 

realizados esforços para caracterizar adequadamente os níveis de ruído presentes na região 

amazônica, e entender sua dinâmica anual de comportamento, para obter subsídios para 

refinar adequadamente o cálculo de distribuição de estações eLORAN. 
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Figura 47 - Mapa do território nacional mostrando a distribuição da rede de estações 

eLORAN proposta neste trabalho. As estações são marcadas como pontos vermelhos, e as 

linhas interligando as estações demarcam a área triangular servida pelas estações limítrofes. 

 

5.8. Cálculo do custo de uma estação eLORAN 
 

Devido ao grande tamanho das antenas eLORAN, seu custo de construção será 

proporcionalmente grande. Na Tabela 20, abaixo, esboçamos o cálculo do custo de 

implantação de uma estação eLORAN baseado em referências da literatura. 

Para entender a necessidade do uso de uma área tão grande para uma antena eLORAN, 

devemos salientar três fatores que atuam sequencialmente: 
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- O primeiro fator é o grande comprimento de onda de operação ( = 3.000 metros). 

Para uma antena possuir uma boa eficiência na emissão de ondas eletromagnéticas, ela deve 

possuir um comprimento de /4 = 750 metros, se for construída como antena monopolo acima 

de uma malha de aterramento enterrada no solo. Como é inviável construir uma antena tão 

alta, o comprimento deve ser diminuído para valores mais razoáveis de H ~ 300 metros. 

- A malha de aterramento deve se estender por pelo menos o dobro da altura da 

antena H, possuindo um raio, portanto de aproximadamente 600 metros. 

- O uso de uma antena mais curta que /4 torna a antena pouco eficiente, exigindo 

então um sistema de casamento de impedância localizado na base da antena. Outro sistema 

deve ser localizado no topo da antena para inserir uma componente capacitiva, que é o “Top 

Loading Hat”, que são prolongamentos radiais da antena paralelos ao solo. Esta característica 

por sua vez exige que os esteios de sustentação da torre sejam localizados a uma grande 

distância da base da antena, como mostrado no diagrama esquemático na Figura 17. 

Como consequência, a área total da antena será da ordem de 1 km^2. 

 

Tabela 20 - Estimativa do custo de implantação de uma estação eLORAN, dividida 

entre menor e maior custo estimado. 

 Menor Custo Maior Custo 

Área (1 km^2 = 100 ha) R$ 1.000.000 R$ 2.000.000 

Antena R$ 4.000.000 R$ 5.000.000 

Malha de Aterramento R$ 1.000.000 R$ 2.000.000 

Transmissor R$ 2.000.000 R$ 3.000.000 

Equipamento Auxiliar R$ 4.000.000 R$ 6.000.000 

Estimativa Custo Total R$ 12.000.000 R$ 18.000.000 

Conversão (USD = Dólares) USD 3.000.000 USD 4.500.000 

 

Na Tabela 21 a seguir, podemos ver uma estimativa do custo total de instalação de 

uma rede nacional de estações eLORAN. A maior estimativa obtida é de USD 95 milhões de 

dólares, valor claramente possível de ser mobilizado pelo Brasil mesmo na situação de crise 

atual. Para colocar estes valores em contexto, o governo americano estima que até 2015 já 

foram gastos USD 22 bilhões de dólares com a implantação e operação do sistema GPS. 
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Tabela 21 - Estimativa do custo total de implantação de uma rede nacional de 21 

estações eLORAN. 

 

 Estimativa Baixa Estimativa Alta 

21 estações R$ 252.000.000 R$ 378.000.000 

Conversão Dólares USD  63.000.000 USD  95.000.000 

 

5.9. Comparação entre sistemas espaciais (GPS) e terrestres (eLORAN) 
 

- Custo unitário da estação eLORAN = USD 4,5 milhões de dólares (unitário) 

- Tempo estimado de vida = 40 anos 

- Custo estimado do sistema = 21 estações * USD 4,5 milhões de dólares 

                                                = USD 95 milhões de dólares 

 

- Custo satélite GPS         = USD 50 milhões de dólares  

- Custo veículo lançador  = USD 70 milhões de dólares  

                                              = USD 120 milhões de dólares 

- Tempo estimado de missão = 10 anos 

- Custo total do sistema GPS (até 2015) = USD 21,7 Bilhões de dólares com 71 

satélites lançados. 

 

Comparando os custos calculados acima, vemos que um sistema eLORAN custaria 

1/200 avos do sistema GPS, fornecendo ~70 % da funcionalidade por 0,5 % do custo. 

Sob outro ponto de vista, o sistema eLORAN possui modos de falha completamente 

distintos dos de um sistema espacial, servindo como sistema redundante em situações de 

emergência ou de segurança nacional. 

 

 





87 

 

6. Conclusões 
 

A principal conclusão deste trabalho é que o sistema eLORAN cumpre os principais 

requisitos necessários aos sistemas de navegação aérea que utilizam GNSS, mais conhecidos 

como PBN. Oferece uma exatidão com correções diferenciais mais que suficiente para 

cumprir todos os requisitos para um procedimento de aproximação RNP 0.3 ou superiores. 

Portanto, um sistema eLORAN pode fornecer informação de navegação desde a decolagem 

até o pouso em um sistema de aproximação de não precisão. 

Com estas características o sistema eLORAN é capaz de satisfazer, também, os 

requisitos de navegação marítima HEA (Harbor Entrance Approach) de 8 a 20 m, possuindo 

também os requisitos de disponibilidade, integridade e continuidade que tal serviço exige. 

Outra importante conclusão é que o eLORAN cumpre os principais requisitos para ser 

um provedor de serviços PNT, sob controle nacional. Satisfaz os requisistos das áreas de 

infraestrutra crítica como sincronização de redes de telecomunicações, energia elétrica e 

sistema financeiro e transporte. O desempenho Stratum–1 de um receptor eLORAN, 

fornecendo ~50 ns de exatidão, permite usar este sistema como principal fornecedor nacional 

de informação de tempo e frequência. Isto preenche uma lacuna importante na infraestrutura 

estratégica do país, instituindo um serviço de disseminação de tempo Stratum-1 que atenderia 

a toda infraestrutura crítica do país. 

As características do sinal eLORAN, como comprimento de onda grande, alta potência 

e propagação por onda superficial (Ground Wave), o tornam muito robusto à interferência 

acidental ou não intencional (Jamming). A presença de um canal de dados permitiria 

certificação do sinal, eliminando ou minimizando a ameaça de falsificação (Spoofing) com 

intenção criminosa ou terrorista. 

Como a frequência de operação é muito diferente da dos sistemas GNSS, o modo de 

propagação por onda superficial é totalmente distinto, e possui modos de falha muito 

diferentes, concluímos que a probabilidade de falha simultânea é desprezível. Além disso, o 

sinal de onda superficial não é influenciado diretamente pela atividade ionosférica ou 

tempestades solares. Assim o eLORAN é também considerado um excelente backup para os 

sistemas GNSS. 

Baseados nas conclusões obtidas, foi decidido realizar um estudo mais aprofundado da 

arquitetura de um sistema eLORAN, dadas as peculiaridades de rádio propagação na região 

equatorial e tropical do Brasil. Usando os documentos da ITU-R, verificamos que a região 
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amazônica é uma grande geradora de ruido atmosférico na região de LF (30 kHz – 300 kHz). 

Este fato influencia negativamente o alcance do sinal eLORAN, exigindo um aumento de 

potência significativo do equipamento transmissor e um espaçamento menor entre as estações 

transmissoras. 

Foi feito um levantamento consolidando os dados de ruído atmosférico fornecido pelo 

Atlas de Ruído Atmosférico da ITU–R, separados pelas características regionais de 

condutividade de solo. Os dados obtidos permitiram calcular o alcance do sinal de uma 

estação eLORAN discriminado pela localização geográfica (Amazônia, Nordeste, Sudeste-

Sul-Centro Oeste, Atlântico Equatorial e Atlântico Sul). 

Usando estes resultados pudemos realizar uma estimativa de distribuição de uma rede 

de estações eLORAN ocupando o território nacional. Concluimos que com 21 estações é 

possível construir uma rede de estações cobrindo todo o país, onde o receptor seria capaz de 

receber pelo menos 3 estações simultâneamente. 

Para implantar uma rede de estações eLORAN seria necessário um gasto total 

estimado de USD 95 milhões de dólares (R$380 milhões de reais) para 21 estações, a um 

custo individual de USD 4,5 milhões de dólares. Este é um valor alto, mas dentro das 

possibilidades de um país como o Brasil. 

Comparando estes custos com os custos de implantação do sistema GPS (estimado 

como USD 22 bilhões de dólares ao longo de 35 anos), vemos que um sistema eLORAN seria 

capaz de fornecer aproximadamente 70 % das funcionalidades de um sistema GNSS a um 

custo de 0,5 % do sistema espacial. 

Estrategicamente, a implantação de um sistema de estações eLORAN eliminaria a 

dependência em relação aos sistemas GNSS globais, construindo um sistema PNT sob 

controle nacional que adicionalmente forneceria suporte à infraestrutura crítica e um sistema 

de disseminação de tempo e frequência. 
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APÊNDICE A: 

APÊNDICE B:  

Dados de entrada para o software GRWAVE, dividido por região: 

 

Atlântico Equatorial e Atlântico Sul 

 

Figura 48 - Entrada GRWAVE, oceano. 

 

Sudeste e Nordeste 

 

Figura 49 - Entrada GRWAVE, terra seca. 

 

Amazônia 

 

Figura 50 - Entrada GRWAVE Amazônia. 
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HTT – Refere-se à altura da antena transmissora em m 

HRR – Altura da antena receptora ou distância em relação ao solo, em metros 

FREQ. – Frequência do sinal em MHz (no eLORAN 100kHz) 

SIGMA – Condutividade do solo 

EPSLON – Permissividade do solo 
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