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IMPORTANTE: É expressamente proibida a divulgação, reprodução, cópia ou distribuição deste
manual sem o prévio consentimento do autor, visto que não é um manual oficial do fabricante
do aplicativo, além de fazer menção a outras entidades organizadoras de provas de enduro,
das quais participo da mesa de operação como convidado. “Respeite os direitos autorais”.

OBS: Verifique sempre a versão do seu manual com a versão oficial utilizada. Consulte a
direção de prova. Novas versões serão postadas no site da organização e no grupo do
whatsapp.
Caso haja interesse em fazer a apuração das suas provas de enduro por GPS, entre em contato.
Em breve, apuração de provas de Regularidade via GPS. Dispensa o PC.
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1 – Instalação
Este APP foi homologado para utilização nas provas do GPS HARD ENDURO e pode ser utilizado
em qualquer dispositivo Android (celular ou tablet) com versão 4.3 ou superior.
GPS HARD ENDURO é marca registrada da Way Point Enduros www.waypointenduros.com.br
Disponível apenas na versão para dispositivos Android, o fabricante comenta que o APP não
está disponível na “Play Store” por não concordarem com a política de cobrança da mesma.
Sendo assim, fica por conta de cada usuário (se gostarem do APP) efetuar donativos através do
site oficial do OruxMaps: http://www.oruxmaps.com/cs/en/

1.1 – Download:
Para baixar o APP, basta acessar o endereço: www.oruxmaps.com/oruxmaps7.2.7.apk
Se você baixou o APP no seu computador, será necessário transferir o arquivo apk (do
download) para o celular ou tablet via cabo.
Entretanto, se você baixou o APP pelo seu dispositivo, o arquivo apk estará na memória
interna (normalmente na pasta download).

1.2 – Instalação:
Com o arquivo já no celular ou tablet, execute o arquivo apk. O seu dispositivo vai apresentar
uma opção para utilizar o instalador padrão.
OBS: pode ser que o seu celular não esteja habilitado para instalar aplicativos de fontes
desconhecidas. Esta é uma configuração de segurança padrão do seu celular para evitar que
aplicativos não homologado pela “play store” seja impedido de ser instalado.
Alguns celulares permitem que a instalação seja feita, sem que o usuário precise desabilitar
esta opção nas configurações do celular, bastando para isso responder a uma pergunta que
normalmente surge, informando se o usuário deseja continuar com a instalação. Você pode
confirmar.
Se o seu celular não permitir este tipo de instalação, será necessário desabilitar a instalação de
fontes confiáveis para instalar o APP. Depois da instalação, não se esqueça de habilitar
novamente a segurança.
Após a instalação, localize o ícone do APP em seu celular e crie um atalho na área de trabalho.
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2 – Configuração
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Agora que você instalou o APP OruxMaps no seu dispositivo android, será necessário
configurá-lo para a utilização nas provas do GPS HARD ENDURO.
IMPORTANTE: Siga sempre as orientações dos manuais mais recentes, pois eles contemplam
as normas do regulamento do campeonato. Procure pela organização da prova.

2.1 – Tela principal
Esta é a tela principal do APP (Figura 1) sem navegação. Neste capítulo iremos mostrar menus
e botões necessários para a configuração do aparelho.

Figura 1
A parte de utilização e navegação será apresentada no capítulo 3. Mas antes, será necessário
aprender a configurar o seu APP, deixando-o pronto para uso daqui para frente.
Depois de configurado, você raramente precisará alterar as definições, mas se precisar, basta
consultar este capítulo do manual.

2.2 – Menu superior
Este menu da figura 2, apresenta 6 controles divididos da seguinte forma (da esq. para a dir.):
Menu principal, GPS, Way Point, Trilhas e Rotas, Mapas e Propriedades.

Figura 2

2.3 – Menu principal
Para acessar o menu principal, selecione o botão no destaque em amarelo da figura 3.

Figura 3
O menu princial (Figura 4) apresenta um menu lateral, que surge da esquerda. No destaque
em amarelo aparece o botão para acessar as Global Settings do APP.

Figura 4
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Também é possível acessar a tela “Global Settings” do APP através do botão de propriedades,
conforme mostra a Figura 5 abaixo.

Figura 5
Em seguida, selecione o botão de Global Settings no destaque em amarelo na figura 6 abaixo.

Figura 6
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2.4 – Global Settings
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Em seguida, surge uma tela conforme mostra a Figura 7 abaixo.

Figura 7
Nem todas as opções de configuração serão apresentadas neste manual. Apresentaremos
apenas as configurações que se fazem necessárias para a utilização nas provas do GPS HARD
ENDURO.
Dependendo das opções do menu selecionadas, novos sub menus poderão surgir,
caracterizando uma navegação em camadas pelas configurações do APP.
A qualquer momento, se precisar voltar nos níveis de telas, selecione o botão “Voltar” no
destaque em amarelo conforme mostra a figura 8 abaixo.

Figura 8

2.4.1 – Global Settings – Elementos Visuais
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Nesta seção vamos configurar a seção de elementos visuais do APP.
Selecione a opção “Elementos visuais” conforme mostra no destaque em amarelo da figura 9.
Em seguida irão surgir as opções disponíveis para configurar as opções visuais do APP,
conforme mostra no destaque em amarelo na figura 10.

Figura 9

Figura 10

2.4.1.1 – Global Settings – Elementos Visuais - Botões

Na tela da figura 10 acima, selecione a opção “Botões”.

Configure esta seção conforme a tela da figura 11 abaixo.

Figura 11
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2.4.1.2 – Global Settings – Elementos Visuais – Cursores

Na tela da figura 10 acima, selecione a opção “Cursores”.

Configure esta seção conforme a tela da figura 12 abaixo.

Figura 12
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2.4.1.3 – Global Settings – Elementos Visuais – Cores
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Na tela da figura 10 acima, selecione a opção “Cores”.

Configure esta seção conforme as telas das figuras 13 e 14.

Figura 13

Figura 14

Estas cores podem ser alteradas conforme a gosto. Entretanto, as cores que merecem
destaque são aquelas que serão largamente utilizadas durante a prova.
A cor do track é a cor da trilha percorrida pelo piloto.
A cor da rota é a cor da trilha do gabarito que o piloto deve seguir.
Cor da letra dos way points. Recomendamos que seja uma cor que faça contraste com a cor de
fundo do mapa, pois são as informações dos textos dos way points que indicam início e fim das
especiais (PELs) além de outras informações que servem de referência para o piloto durante a
prova, principalmente quando existe uma informação de perigo.

2.4.1.4 – Global Settings – Elementos Visuais – Tracks, routes, lines, letter sizes,...

Na tela da figura 10 acima, selecione a opção “Tracks, routes, lines, letter sizes,...”.

Configure esta seção conforme as telas das figuras 15 e 16.

Figura 15

Figura 16
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2.4.1.5 – Global Settings – Elementos Visuais – Vários UI

Na tela da figura 10 acima, selecione a opção “Vários UI”.

Configure esta seção conforme a tela da figura 17 abaixo.

Figura 17
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2.4.2 – Global Settings – Mapas
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Na tela principal de “Global Settings”, selecione a opção “Mapas”, conforme mostra o
destaque em amarelo na tela da figura 18 abaixo:

Figura 18
Agora, vamos configurar o GPS para mostrar a seta de navegação sempre para cima, como nos
aparelhos de GPS Garmin. Neste caso, quando o piloto faz uma curva, quem se move no
sentido da curva é o mapa e não a seta de direção.

Selecione a opção “Modo Mapa” conforme mostra a figura 19 abaixo:

Figura 19
Em seguida, selecione a opção “Direção de movimento para cima” conforme mostra a figura
20 abaixo:

Figura 20
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2.4.3 – Global Settings – Tracks/Rotas
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Entre na tela principal de “Global Settings” conforme mostra a figura 21 e selecione o botão
“Tracks/Rotas”, conforme o destaque em amarelo na tela abaixo.

Figura 21
Este tópico é importante, pois iremos configurar como o APP vai administrar as trilhas e os
parâmetros de gravação dos dados, para posterior apuração.
Informações como: raio de precisão do sinal GPS, tipo de arquivo a ser gerado (deve ser
compatível com o programa de apuração de resultados, cópias de segurança do APP e tipo de
Track.

Configure esta seção conforme a tela das figuras 22, e 23 abaixo.

Figura 22
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Figura 23

2.4.4 – Global Settings – Waypoints
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Entre na tela principal de “Global Settings” conforme mostra a figura 24 e selecione o botão
“Tracks/Rotas”, conforme o destaque em amarelo na tela abaixo.

Figura 24
Agora, vamos configurar o APP para mostrar o nome do Way Point no mapa.
A exibiçãodo nome do way point no mapa é fundamental, pois o piloto tem como ser alertado
de pontos que representam perigo ou pontos que indicam início e término das especiais
(trechos de pontuação).

Em seguida, marque o item “Show Wpt. names” conforme destacado em amarelo na figura 25
abaixo:

Figura 25
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2.4.5 – Global Settings – Unidades de Medida

Entre na tela principal de “Global Settings” conforme mostra a figura 26 e selecione o botão
“Unidades de Medida”, conforme o destaque em amarelo na tela abaixo.

Figura 26
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Em seguida, configure os parâmetros desta tela conforme mostra a figura 27 abaixo:

Figura 27

Estas configurações são importantes para que os way points do mapa apresentem as
distâncias em uma unidade mais conhecida para o piloto.
Entretanto, estas configurações não são obrigatórias, pois o piloto pode preferir outras
unidades de medida.
Fica a critério de cada um.
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3 – Navegação
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Neste capítulo vamos mostrar como navegar utilizando o APP OruxMaps.

3.1 – Tela principal do OruxMaps
Já apresentamos a tela principal do APP no capítulo 2 (Configuração – figura 1).
A tela principal apresenta dois controles laterais, conforme mostra o destaque em amarelo na
figura 28 abaixo.
Após 10 segundos nessa tela sem atividade, os controles laterais são ocultados
automaticamente, para dar mais espaço na tela para facilitar a navegação. Duas pequenas
marcações na cor cinza ficam no lugar dos controles laterais, conforme mostra o destaque em
amarelo na figura 29 abaixo.

Figura 28

Figura 29

Para voltar apresentar os quadros laterais, basta dar um clique em um dos botões cinza.
Estas telas, porém, são quando o GPS do OruxMaps está desativado.

3.2 – Ativação do GPS no APP do OruxMaps
Por mais que o GPS do seu dispositivo (celular ou tablet) esteja ativado, é necessário habilitar o
GPS do OruxMaps. Para isso, dê um click no primeiro botão do quadro lateral direito da tela.

Existem outras formas, em outros menus, onde iremos encontrar este mesmo botão para
habilitar ou desabilitar o GPS do APP. Veremos isso mais a frente.
Agora, a tela principal passa a apresentar mais opções de navegação, conforme mostra a figura
30 abaixo.

Figura 30
Nesta tela surgiu uma seta vermelha. Esta seta representa a posição do piloto no mapa.
Em volta da seta, aparecem vários círculos. Cada círculo possui um tamanho de raio que
representa o perímetro de precisão de sinal do GPS.
Repare que no primeiro círculo (o círculo mais interno) está com sua área hachurada em cinza,
indicando que a precisão do sinal GPS está bom (5 metros).
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Se você acabou de ativar o GPS, pode ser que o sinal não seja bom, e a área apresentada em
cinza seja grande. Aguarde até que o seu dispositivo capture mais satélites, melhorando a
precisão do sinal do GPS.

3.3 – Quadro de estatísticas
Na parte inferior da tela surgiu um quadro (figura 31 abaixo) com informações instantâneas de
navegação, tais como: velocidade, direção (em relação ao norte magnético), altitude,
geolocalização, entre outros.

Figura 31
Para esconder este quadro, basta dar um click em cima dele. Vai surgir um botão cinza na
parte inferior da tela, que pode ser usado para re-exibir o quadro.
A exibição ou não deste quadro é uma escolha do piloto e, portanto, não é uma exigência
deste manual para que o piloto possa realizar a prova.

3.4 – Zoom – Tamanho do mapa na tela
Um recurso importante do APP é a opção de escolher o tamanho do mapa na tela.
O Zoom permite selecionar a melhor forma de exibição da trilha da prova (gabarito). Toda
prova consiste em seguir a trilha de gabarito que é o caminho a ser percorrido pelo piloto.
No quadro de comandos da lateral esquerda da tela, estão os botões de controle de zoom do
mapa.
Zoom In (aproxima) – Aumenta o zoom diminuindo a escala do mapa.
Zoom Resset – Repõe ao tamanho original do mapa.
Zoom Out (afasta) – Diminui o zoom aumentando a escala do mapa.
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Na parte de baixo do mapa, existe uma linha vermelha que indica a escala do mapa.

Recomendamos o zoom entre 40 e 80 metros, o que permite uma fácil visualização de
deslocamento do piloto na trilha. Mas isso vai de acordo com a preferência de cada um.
Para o ajuste de medidas intermediárias, utilize os dois dedos na tela, aumentando ou
diminuindo a distância no mapa.

3.5 – Deslocamento automático do mapa
O último botão do quadro de controle lateral esquerdo habilita ou desabilita a navegação com
deslocamento automático do mapa.

O deslocamento automático do mapa deve estar habilitado, de forma que o piloto possa
perceber o deslocamento enquanto ele se move.

3.6 – Baixar trilha
Pode ser que você tenha a opção de baixar o arquivo da prova (na sua categoria) ou então a
direção da prova pode enviar por e-mail ou disponibilizar este arquivo de gabarito por outro
meio qualquer. Os arquivos devem estar no formato GPX.
OBS: Cada categoria pode conter um ou mais arquivos de trilha.
O motivo de ter mais de um arquivo durante a prova se dá ao fato de que existem trechos da
trilha que se cruzam, de forma que não há como indicar a sequência da trilha. Se estivesse
tudo em um único arquivo, o piloto faria confusão de qual trilha seguir.
IMPORTANTE: Confira o(s) arquivo(s) a ser(em) baixado(s) conforma a categoria na qual você
está inscrito. Categorias diferentes possuem rotas diferentes. A identificação está no nome
Então, você vai precisar copiar este arquivo para o seu dispositivo (celular ou tablet).
Normalmente se faz isso conectando seu dispositivo via cabo USB a um computador.
A pasta que este arquivo deve ser copiado, por padrão é no caminho abaixo:
/storage/sdcard0/oruxmaps/tracklogs
Esta pasta está na tela de configuração “Tracks/Rotas” (Figura 22 da página 17).
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Outra forma de baixar o arquivo é direto pelo celular. A direção da prova irá disponibilizar os
arquivos GPX no grupo GPS HARD ENDURO. Basta baixá-los e através do gerenciador de
arquivos do seu celular, mover os arquivos GPX para a pasta tracklogs do OruxMaps.
/storage/sdcard0/oruxmaps/tracklogs

3.7 – Carregar trilha
Para carregar um arquivo GPX da prova, localize o botão GPS conforme mostra a figura 32.

Figura 32
Este menu apresenta um sub menu “drop down” conforme mostra a Figura 33. Selecione a
opção “Clean Track from map”, conforme mostra o destaque em amarelo.

Figura 33
Esta opção vai limpar as trilhas existentes no mapa atual, para permitir o carregamento da
nova trilha.
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Agora, no menu principal, selecione o botão de “Trilhas e Rotas”, conforme mostra destacado
em amarelo na figura abaixo.

Surgirá um menu drop down conforme mostra a figura 34 abaixo. Selecione a opção
“Track/Route tools”, conforme mostra o destaque em amarelo.

Figura 34
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Em seguida, selecione a opção “Load KML/GPX file”, conforme mostra o destaque em amarelo
da figura 35 abaixo.

Figura 35
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Em seguida, selecione o arquivo da trilha que deseja carregar, com um click no controle “Check
Box” que antecede o nome da trilha, conforme mostra a figura 36 abaixo.
A trilha selecionada fica marcada em azul dentro da caixa de seleção.
Em seguida, selecione o botão “Ok” no final da tela para carregar o mapa.

Figura 36
IMPORTANTE: Certifique-se de estar carregando o arquivo correto.
Após confirmar a carga da trilha, o percurso já aparece no mapa.
O arquivo GPX que você carregou contém todas as informações importantes da prova. Estas
informações aparecem no mapa como “Way Points”.
Cada way pont tem a sua descrição ao lado do desenho da localização do way point. Esta
descrição aparece em bom tamanho no mapa e o tamanho da letra já foi configurado na seção
de configurações deste manual.
ATENÇÃO: Fique atento à descrição de cada way point, pois além de indicar se é o início ou fim
de um trecho especial (PEL – medição do tempo para efeito de pontuação), podem existir way
points com indicações de atenção ou perigo.
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Após carregar uma trilha, o APP abre uma tela para saber o que você deseja fazer com a trilha
que você acabou de carregar. Selecione as opções no destaque em amarelo conforme a figura
37 abaixo, e em seguida selecione o botão “Aceitar”.

Figura 37
OBS: Se o APP não apresentar esta tela, pode ser que você ainda não tenha ativado o GPS no
APP (isso é diferente de habilitar a localização do seu dispositivo). Nestes casos, habilite o GPS
no APP (capítulo 3.2) e em seguida inicie a gravação (capítulo 3.8).
Entretanto, se a tela da figura 37 acima apareceu no seu dispositivo, pule para o capítulo 3.9.

3.8 – Gravar seu percurso
Antes de iniciar a prova, será necessário iniciar a gravação do seu percurso. A trilha do
caminho que você estiver percorrendo será marcada com uma cor diferente da cor que mostra
a trilha do caminho que você deve seguir (que é a trilha carregada do arquivo GPX).
IMPORTANTE: Não se esqueça de iniciar a gravação do seu percurso antes da largada. A
direção da prova não se responsabiliza por conteúdo de arquivo de trilha vazio. Deixar o seu
aparelho GPS ou celular devidamente configurado, carregado e gravando a trilha é tão
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importante quanto efetuar manutenção na moto. E ambos (GPS e MOTO) são de inteira
responsabilidade do piloto.
No quadro de comandos da lateral direita, selecione botão “Gravar”, conforme mostra o
destaque em amarelo da figura 38 abaixo.

Figura 38
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3.9 – Escolhendo o nome do arquivo do seu percurso
Em seguida, surge uma tela conforme mostra a figura 39 abaixo, para confirmar o nome do
arquivo.

Figura 39
O nome do arquivo já traz como sugestão, a data e hora de início da gravação.
Adicione no final do arquivo “acrescido de um espaço” o seu numeral, informado antes da
prova. Este número é o mesmo número que vai no GPS e identifica o piloto na prova.
Na figura acima, supondo que o numeral do piloto é o 18, antes de confirmar o nome adicione
um caractere de espaço “ “ e depois o seu número, neste caso foi o “18”.
No exemplo acima, o nome do arquivo ficou “2018-03-13 22:42 18”.
Depois de ter informado o nome de arquivo, confirme o início de gravação dando click no
botão “Checked”, conforme mostra o destaque em amarelo na figura abaixo..
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3.10– Troca de trilha
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Para trocar a trilha, siga exatamente o mesmo procedimento indicado no capítulo 3.5 deste
manual “Carregar Trilha”. A diferença é que o piloto deverá selecionar o arquivo na sequência.
A diferença é que na troca de mapa, o APP vai identificar que tem uma trilha em gravação. O
piloto deve informar que o APP continua gravando o arquivo informado no início da prova,
conforme mostra o destaque em amarelo na figura 40 ou figura 41 abaixo.

Figura 40

Figura 41

3.11 – Finalizando a gravação do seu percurso
Quando o piloto chegar à base, deverá finalizar a gravação da trilha. Para isto, basta acessar o
quadro de comandos da lateral direita e selecionar o botão “Stop”, conforme mostra o
destaque em amarelo na figura 42 abaixo:

Figura 42
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Em seguida, surge a mesma tela que pediu confirmação quando você solicitou o início da
gravação. Isto acontece para que o piloto tenha a oportunidade de editar o nome do arquivo
antes de salvá-lo por definitivo.
Então, surge a tela conforme mostra a figura 43 abaixo.
Basta confirmar o nome do arquivo e dar um click no botão de confirmação, conforme mostra
o botão no destaque em amarelo.

Figura 43
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4 – Dicas
Você pode utilizar o menu principal para a maioria das funções apresentadas neste manual,
tanto para configurações, quanto para a utilização em navegação.
Os botões do menu principal mudam conforme o status de algumas situações em andamento.
Por exemplo, pode-se iniciar a gravação pelo menu principal, que mostra o botão de início de
gravação sempre no mesmo lugar. Porém, quando você quiser parar uma gravação, você
poderá fazer pelo menu principal, na mesma posição do botão, só que agora ele apresenta a
opção “Stop”.
A utilização do APP é simples e amigável. Somente no uso do dia a dia que você irá aprender
de fato como utilizar o APP.
Não foram contempladas todas as diferentes formas de utilização para mesmas funções, pois
este manual se estenderia muito.
Antes de começar a utilizar este APP em provas, faça testes para ter certeza que você não vai
se enroscar na utilização do APP. Grave trilhas no caminho do serviço (ou na volta) e no dia
seguinte carregue a trilha gravada no dia anterior para ver se você consegue seguir a trilha.
Se você não tiver um carregador ligado à bateria da moto, considere a possibilidade de
utilização de um “Power bank”, para garantir que não vai faltar energia durante a prova;

As ações no uso para as provas de enduro são bem resumidas e simples, que se resumem em:
1. Baixar as trilhas (arquivo GPX) no seu dispositivo;
2. Carregar o primeiro mapa antes do briefing;
3. Ative o modo avião do seu celular, assim você economiza bateria. Confirme seu serviço
de localização GPS do celular não foi desligado com a ativação do modo avião. Se isto
acontecer, basta ativar o serviço de localização GPS (não precisa tirar do modo avião);
4. Ative o GPS do APP, caso este ainda não esteja ativo;
5. Iniciar a gravação da sua trilha antes da largada (uns 5 minutos antes);
6. Atenção na troca do mapa no meio da prova;
7. Ao chegar, finalize a gravação do seu trajeto.
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