


ainda não está massificada, mas o sistema GPS por meio do celular 
já é bastante utilizado, e isso pode ser considerado um grande passo 
para que às pessoas comecem a se envolver nos recursos que dis-
ponibilizam geolocalização. "Acredito que está ficando cada vez 
mais comum, pois a maioria dos celulares já está vindo com GPS, 
e o princípio da geolocalização está se tornando algo natural para 
os brasileiros", diz Fernando Bunn, CEO da nKey. É por isso que já 
chegou o momento de as empresas abrirem os olhos para o poder 
da geolocalização. A implementação fica por conta dos desenvol-
vedores ou das agências, pois os empreendedores nem sempre 
estão a par do funcionamento das novas tecnologias e do que elas 
podem oferecer de retorno às empresas. Na nKey, Fernando sugere 
ao cliente os aplicativos de geolocalização quando a função dessa 
tecnologia pode ter algum valor para ele. "Por exemplo, a nKey 
tem um simples aplicativo chamado CEP Livre, em que o usuário 
procura um CEP e ele retorna o endereço. Usando geolocalização, 
o CEP Livre permite que o usuário trace uma rota de onde ele está 
até o resultado encontrado. O nGather, se descobre que tem outra 
pessoa usando o programa perto do usuário, envia um aviso para os 
dois usuários perguntando se eles querem se conhecer. As possibili-
dades com geolocalização são bem grandes, e podem ser utilizadas 
em diversas aplicações", declara. 

ara quem pensa que a tecnologia GPS 
(Global Positioning System) é nova, 1920 
foi o ano em que surgiram os sistemas 
que geravam sinais de rádios terrestres 
e calculavam a distância e a direção dos 

navios. A utilização do GPS via satélite chegou em 1957, quando os 
físicos russos William e George Weiffenbach notaram que podiam 
identificar a localização do satélite Sputnik por meio dos sinais de 
radiofreqüência, que aumentavam ou diminuíam dependendo da 
distância do objeto. Os americanos foram desenvolvendo os estu-
dos e, por volta do ano 1990, o GPS que conhecemos hoje começou 
a se desenvolver. A partir do ano 2000, os smartphones passaram a 
receber seus primeiros aplicativos com recursos de geolocalização, 
os quais, hoje, permitem disponibilizar a sua localização pelo celu-
lar, saber por onde andam os seus amigos, mandar mensagens infor-
mando exatamente o local onde você se encontra, além de ser um 
importante recurso para ser explorado comercialmente, permitindo 
que as empresas ofereçam seus serviços de acordo com a localiza-
ção dos usuários. "Todos nós buscamos comodidade e informação 
rápida, pois queremos economizar tempo. Há bastante espaço para 
evolução, mas a geolocalização está aí para ajudar tanto os usuários 
a acharem mais facilmente o que procuram como para as empre-
sas encurtarem esse caminho", opina Denilson Novelli, gerente de 
e-business da Tecnisa. 

Na Inglaterra, os aplicativos de geolocalização já são bastante 
explorados por meio de celulares. Segundo pesquisa realizada pela 
empresa de segurança Webroot com 1500 ingleses, 73% utilizam 
algum tipo de aplicação de geolocalização. No Brasil, essa "onda" 
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Empresas podem implementar a tecnologia de geolocalização em 
seus sites a fim de direcionar seus serviços ao público de acordo com 
os dados de localização. "Com a posição geográfica e informações de 
contexto casadas com dados sobre o usuário, o site pode oferecer 
um resultado pontual e extremamente relevante", declara Ricardo 
Ogliari, criador e mantenedor do blog Mobiiidadetudo.com. 

Os maiores browsers já estão oferecendo suas versões mais 
recentes com uma função que capta a localização dos usuários. 
No Mozilla Firefox, a opção Já vem como padrão a partir da versão 
3.5. Confira mais informações em www.moziiia.com/pt-BR/firefoH/ 
geolocation No Opera (www.opera.com), a partir da versão 10.60, o 
suporte a HTML5, geolocalização e WebM já está inserido. A versão 
5.0 do Google Chrome (www.googie.com/chrome) também inclui 
uma API de geolocalização que pode ser habilitada no navegador. 

PROGRAMANDO GEOLOCALIZAÇÃO 

Não é necessário aprender uma nova linguagem de programação 
para implementar geolocalização em um site. "Qualquer lingua-
gem de programação que consiga efetuar o download de arquivos 
de um servidor remoto tem a possibilidade de integração. Para 
citar, são conhecidas implementações em PHP, JavaScript, JSP e 
ShellScript", declara Eduardo Bonfandini, desenvolvedor PHP da 
Solis Cooperativa de Soluções Livres. Mas, para desenvolver apli-
cativos para celular, a linguagem de programação a ser utilizada 
depende do alvo da aplicação. "Se o desenvolvedor está traba-
lhando em um serviço para smartphones com o sistema operacio-
nal Android, deverá usar a linguagem de programação Java junta-
mente com a API de geolocalização da referida plataforma. Para 
smartphones e celulares, a maioria das plataformas esconde toda a 
complexidade dos métodos de posicionamento; o desenvolvedor 
só solicita ao sistema operacional que informe qual sua latitude, lon-
gitude e altitude. Hoje em dia, a maioria dos smartphones já trabalha 
com mais de um método de posicionamento e já fornece uma API 

para geolocalização", diz Ricardo Ogliari. 
Para se informar sobre qual linguagem é a recomendada para 

desenvolver recursos de geolocalização em cada plataforma, a 
melhor referência é a documentação. "O desenvolvedor deve 
começar lendo a documentação da plataforma que ele pretende 
desenvolver. Se familiarizar com o sistema operacional de cada 
plataforma é algo extremamente importante. Para iOS, por exem-
plo, a linguagem utilizada é Objective-C; para Android é Java; para 
BlackBerry é outra variação de Java", diz Fernando Bunn. 

Para desenvolver sistemas de geolocalização para a web, 
Ricardo lembra o novo HTML5. "Ele traz bibliotecas de códigos com 
intuito de facilitar a criação de sistemas LBS (Serviços Baseados 
em Localização). Mas, as linguagens mais utilizadas atualmente 
são Java e .NET. As plataformas atuais, os principais sites e as redes 
sociais mais conhecidas apresentam bibliotecas de geolocalização 
disponíveis aos desenvolvedores. Então, depois de escolher a lin-
guagem, veja qual o seu público-alvo, ou do seu projeto em espe-
cífico, e estude a API que ela oferece". Para Eduardo Bonfandini, a 
linguagem de programação preferida para implementar o sistema 
é PHP. "É muito simples tornar um usuário localizável por meio de 
códigos PHP, basta procurar por servidores de geolocalização dis-
poníveis. Uma simples busca no navegador retornará mais de dez 
opções gratuitas. Normalmente, esses servidores disponibilizam 
a funcionalidade através de SOAP (br3.php.net/toap) ou XML <br3. 

php.net/simplexml) Eduardo explica que o processo de geolocali-
zação consiste, basicamente, em: 

1. OBTER O IP DO USUARIO CLIENTE; 
2. ACESSAR UM SERVIDOR COM OS DADOS DE GEOLOCALIZAÇÃO 
(NORMALMENTE VIA SOAP OU XML); 
3. RECEBER E TRATAR DA FORMA NECESSÁRIA A RESPOSTA 
DESSE SERVIDOR 

Ele alerta sobre os dados do servidor, que podem ser incertos. 
"Baseado na faixa de IP do cliente, utiliza-se uma base de dados de 
locais e IP, e a resposta ocorre. Deve-se notar que esses dados nem 
sempre são 100% precisos, pois o cliente pode ter contratado um 
serviço de outra cidade, o que poderia gerar IPs relativos a outra 
região. Uma boa alternativa para evitar erros de localização é tentar 
mais de um servidor ao mesmo tempo, comparando os seus resul-
tados", diz Eduardo. 

Acompanhe, a seguir, o tutorial em que Eduardo explica como 
aplicar recursos de geolocalização com a linguagem 
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