
 
 

 
eBOOK Grátis - Como Funciona o Sistema de Rastreamento Veicular 

Confira a dica do especialista Luiz Gustavo V. Guimarães de como o sistema de 
rastreamento veicular funciona e como o mesmo pode ser utilizado para 

aperfeiçoar a gestão de frotas ou segurança familiar 



 
 
 

 

 

COMO FUNCIONA 
 
 
 
 

 

.  Cada vez mais o serviço de rastreamento de veículos vem se popularizando e sendo mais 

procurados pelos consumidores no Brasil, graças ao desenvolvimento contínuo da tecnologia 

GPS/GSM/GPRS 

. Os rastreadores oferecidos pelo mercado que utilizam a tecnologia GPS/GSM/GPRS, são 

equipados com dois componentes primordiais que são o módulo de recepção GPS (Global 

Positioning System) e o módulo de transmissão GPRS (General Packet Radio Service)/GSM 

(Global System for Mobile Comunication). 



 
 

SISTEMA GPS 
 
 
 
 
 
 
 

 

.  O sistema GPS consiste em 24 satélites que são 

usados como geo-referência para os 

rastreadores. Estes, circundam a terra duas 

vezes por dia, em uma órbita com muita 

precisão, transmitindo informações precisas de 

posicionamento. Os módulos GPS captam a

 informação, as trata e calcula o local exato do 

veículo/objeto. Quanto maior o número de 

satélites o módulo GPS conseguir se conectar, 

maior é a precisão na localização. 



 
 

SISTEMA GSM/GPRS 
 
 
 
 
 
 
 
 

.  O sistema GSM/GPRS é responsável por transmitir 

as informações recebidas do módulo GPS para um 

servidor, onde um sistema irá interpretar as 

informações de posicionamento no mapa para 

visualização ao usuário, além de interpretar as 

aplicações de telemetria como velocidade, 

posicionamento, chave ligada/desligada, tempo de 

motor ligado/ocioso (ligado a uma velocidade 

zero), entre outros. 



 
 

Preciso contratar o serviço de uma empresa 

especializada para acompanhar meus veículos? 

 
.  Se você quer zelar pela segurança e gestão de seus veículos entendemos 

que é muito importante contratar uma empresa de rastreamento que irá 

interpretar todas as informações fornecidas pelo módulo rastreador e 

posicioná-lo no mapa. Além disso, que esta empresa tenha uma Central de 

Monitoramento 24hs e Serviços de Pronta Resposta, pois existem diversas 

informações passivas que que identificam o roubo do veículo antes mesmo de 

que o cliente descubra, como por exemplo quando desconectada a bateria ou 

cortado a antena GPS do equipamento, um alerta é disparado para a Central 

de Monitoramento que começa a acompanhar o veículo online, 

imediatamente, tendo a opção, caso seja contratado, o serviço de bloqueio 

remoto do veículo. 

. Conheça as soluções de segurança e gestão de frotas da UAITracker. 



 
 
 

 



 
 

Simples GPS Monitoramento Veicular 
 
 

 

. A UAITracker, possui uma tecnologia alternativa em sistema de rastreamento e bloqueio veicular que une telefonia 
celular GSM/GPRS e GPS, além de ser dotado de um sistema anti-seqüestro. 
 
. Com uma equipe de especialistas com mais de 13 anos de experiência (UAISoftwareLtda.) no mercado de software para 
rastreamento, a UAITracker cresce a cada dia com o objetivo de prover as melhores soluções e serviços de software de 
rastreamento no mercado brasileiro. 

 
. Atendemos através de Unidade de monitoramento operando no regime 07 por 24 hs, 365 dias no ano. 

 

. Acesse o site para mais informações: https://www.rastreamentoveiculo.com.br 
 
 

https://www.rastreamentoveiculo.com.br/

