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CAPÍTULO IV – PROJEÇÕES CARTOGRÁFICAS 

 

 

4.1  Projeção Universal Transversa de Mercator (UTM) 

 

A Projeção Universal Transversa de Mercator (UTM) e o quadriculado UTM foram 

adotados pelo Exército Americano em 1947 para designar coordenadas retangulares 

em mapas militares em escalas grandes cobrindo todo o mundo, chamado então de 

Projeção Mercator - Gauss. Em 1950 os EUA propuseram uma modificação a fim de 

abranger todas as latitudes do planeta, passando então a chamar-se Projeção 

Universal Transvesa de Mercator (UTM), que passou a ser elipsoidal. 

A Terra, entre as latitudes de 84° N e 80° S, foi dividida em 60 zonas, cada uma 

delas de 6° de longitude. Os meridianos circundantes são divisíveis por 6°, e as 

zonas são numeradas de 1 a 60 começando no antimeridiano de Greenwich em 

direção ao leste, com pequenas exceções. Há designações de letras a partir do sul 

para o norte. Cada um desses quadrângulos é ainda subdividido em quadrados de 

100.000 m de lado com designações de duas letras, incluindo quadrados parciais 

nas bordas do quadriculado. A partir das latitudes de 84° N e 80° S, até os pólos 

respectivos, a Projeção Estereográfica Polar Universal é usada. 

A cada localização geográfica na Projeção UTM são fornecidas coordenadas E (x) e 

N (y), em metros, de acordo com a Projeção Transversa de Mercator, usando o 

meridiano na posição mediana entre os dois meridianos limítrofes como o meridiano 

central, e reduzindo sua escala para 0.9996 da escala verdadeira (uma redução de 

1:2.500). A redução foi escolhida por minimizar a variação de escala em uma dada 

zona; a variação alcança 1 parte em 1.000 da escala verdadeira no equador. 

As linhas de escala verdadeira são aproximadamente paralelas ao meridiano central 

e se localizam a aproximadamente 180 km a este e oeste deste. Entre elas, a escala 

é muito pequena; além delas, é muito grande. No Hemisfério Norte, a origem é 

tomada no encontro do equador com o meridiano central, com coordenadas E = 

500.000 m e N = 0 m; no Hemisfério Sul, o mesmo ponto é a origem, mas, enquanto 
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E permanece 500.000 m, N = 10.000.000 m. Em cada caso, os números aumentam 

em direção ao este e ao norte. Coordenadas negativas são, portanto, evitadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 -  Características do fuso da Projeção UTM.  
Fonte: Apostila PTR 5003- SISTEMA DE PROJEÇÃO UTM – ltg/ptr/epusp 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2 -  Características do fuso da Projeção UTM.  
Fonte: Apostila PTR 5003- SISTEMA DE PROJEÇÃO UTM – ltg/ptr/epusp 
 

Projeção cilíndrica secante, conforme (conserva os ângulos), de acordo com o 

princípio da projeção Mercatur-Gauss, com uma rotação de 90° do eixo do cilindro 

de modo a ficar contido no plano do Equador, conforme figura 4.3. 
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Figura 4.3 - Ilustração do Cilindro Transverso da Projeção UTM.  
Fonte: Apostila PTR 5003- SISTEMA DE PROJEÇÃO UTM – ltg/ptr/epusp 
 

A Terra elipsoidal é usada em todo o sistema de projeção UTM, mas o elipsóide de 

referência muda com a região específica da Terra. Para toda a superfície de terra 

sob jurisdição dos EUA, o elipsóide de Clark 1866 é usado para a projeção 

cartográfica. Para o quadriculado UTM superposto no mapa do Brasil, entretanto, o 

elipsóide Internacional foi utilizado por muito tempo, tendo sido substituído por 

ocasião do Decreto nº 89.817, de 20 de junho de 1984, pelo Sistema Geodésico Sul-

americano de 1969 (SAD-69). Atualmente está em pleno desenvolvimento o projeto 

SIRGAS, que compreende as atividades necessárias à adoção, no continente sul-

americano, de sistema de referência de precisão compatível com as técnicas atuais 

de posicionamento, sobretudo do GPS (Global Positioning System).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4 – Ilustração do Cilindro Transverso da Projeção UTM.  
Fonte: Apostila PTR 5003- SISTEMA DE PROJEÇÃO UTM – ltg/ptr/epusp 
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4.1.1  Cálculo das distâncias sobre a Projeção UTM 

 

Para que se possa representar uma dada distância medida diretamente sobre o 

terreno, através de trena, diastímetro ou distanciômetro eletrônico, sobre uma base 

Cartográfica UTM, algumas correções ou reduções devem ser efetuadas, conforme 

ilustrado na figura 4.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5 - Superfícies envolvidas no cálculo das coordenadas  no sistema de Projeção UTM.  
Fonte: Apostila PTR 5003- SISTEMA DE PROJEÇÃO UTM – ltg/ptr/epusp 
 

 

4.1.1.1 Redução ao horizonte 
 

Consiste em calcular a uma dada distância medidas na direção inclinada (DI), no 

plano horizontal (DH), considerando-se como tendo sido medida na altitude média 

do terreno medido. Denomina-se também redução ao plano topográfico. 
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4.1.1.2 Redução ao nível médio dos mares 
 

Dada uma distância medida sobre a terra (arco curvo) na altitude hm, corresponde a 

encontrar a distância equivalente na altitude H=0 (nível médio dos mares), que 

contém as mesmas verticais nos extremos da base (CINTRA, 2003).  

Segundo ele, o geóide, se bem estudado e conhecido, pode ser referido ao elipsóide 

através de cartas de curvas de iso-alturas sobre um elipsóide de referência, também 

conhecidas como ondulações do geóide. 

Numa aproximação pode-se considerar a Superfície de Raio médio como sendo 

próximo ao geóide. 

Cálculos da Distância  DG sobre a Superfície de Raio Médio (≈Geóide) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Apostila PTR 5003- SISTEMA DE PROJEÇÃO UTM – ltg/ptr/epusp 
 

 

4.1.1.3 Cálculos da distância sobre o elipsóide de referência 
 

Também conhecida como redução corda-arco, corresponde a passar da distância da 

superfície de raio médio DG (≈Geóide) à corda que une dois extremos em linha reta. 

 

4.1) (equação               
R

∆HDH

R

∆HDH
DHDG

:se-tem

m) 6378000( terrestre médio raio  R

média altitude  ∆H

média) altitude (na horizontal distância  DH

geóide)( médio raio de superfície a sobre distância  DG

:Sendo

2

2
×

+
×

−=

≈=

=

=

≈=



 

53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Apostila PTR 5003- SISTEMA DE PROJEÇÃO UTM – ltg/ptr/epusp 
 

 

4.1.1.4 Cálculos da distorção linear ou fator de escala K 

 

Segundo CINTRA (2003), sendo a projeção conforme, a escala de representação ou 

fator escala k, independe da direção mas varia de ponto a ponto, já que não é 

possível manter diversas propriedades ao mesmo tempo. 

O fator de escala k, pode ser definido como sendo um número (dada por uma 

expressão calculada num ponto) que multiplicado pela distância no elipsóide fornece 

a distância em planta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Apostila PTR 5003- SISTEMA DE PROJEÇÃO UTM – ltg/ptr/epusp 
 

Desta forma, o cálculo da distância sobre o Plano de Projeção UTM é dado por: 
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Fonte: Apostila PTR 5003- SISTEMA DE PROJEÇÃO UTM – ltg/ptr/epusp 
 

 

4.1.2  Cálculos angulares na projeção UTM 

 

Considerando medições angulares executadas no plano topográfico, para que se 

possa representá-las no plano de projeção UTM transformações geométricas devem 

ser consideradas. 

 

 

4.1.2.1   Cálculos da distorção angular 
 

Distorção angular é dada pela diferença entre o ângulo projetado β e o ângulo 

geodésico α. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6 - Distorção angular no sistema de Projeção UTM.  
Fonte: Apostila PTR 5003- SISTEMA DE PROJEÇÃO UTM – ltg/ptr/epusp 

aconsiderad região na escala deFator K

Elipsóide o sobre Distância  SE

UTM) Projeção de Plano o sobre Distância  SP
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Transformadas entre plano UTM e Elipsóide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Apostila PTR 5003- SISTEMA DE PROJEÇÃO UTM – ltg/ptr/epusp 
 

 

4.1.2.2   Convergência meridiana plana 

 

Por definição a Convergência Meridiana é a diferença entre o Norte de Quadrícula 

(NQ) e o Norte Verdadeiro (NV), conforme ilustra a figura 4.7, abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7 - Convergência Meridiana na Projeção UTM.  
Fonte: Apostila PTR 5003- SISTEMA DE PROJEÇÃO UTM – ltg/ptr/epusp 

angular correção de Fator ψ
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O cálculo da Convergência Meridiana é feito pela equação a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Apostila PTR 5003- SISTEMA DE PROJEÇÃO UTM – ltg/ptr/epusp 
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PARTE II – METODOLOGIA E ESTUDO DE CASO 

 

 

CAPÍTULO V – APRESENTAÇÃO DO PROBLEMA 

 

 

5.1 Ambiente e materiais da PPI 

 

Uma das grandes dificuldades encontradas no Laboratório de Geoprocessamento da 

PPI, tem sido a conversão dos dados topográficos referentes às diversas unidades 

que compõe os chamados Próprios Estaduais (PEs), ao ambiente da cartografia 

digital em fase de implantação em seu Laboratório. 

O sistema de controle e armazenamento das informações referentes ao patrimônio 

imobiliário estadual é feito por intermédio de fichas cadastrais e processos 

administrativos de cada imóvel, sua(s) respectiva(s) planta(s), memorial(is) 

descritivo(s), além de decretos diversos, que se referem sobretudo às desafetações 

e destinações ao uso público, como à conservação ambiental, assentamento de 

trabalhadores rurais, unidades de pesquisa agropecuária, construção de moradias, 

hospitais, unidades prisionais, dentre muitas outras destinações.  

Observa-se, que todo o acervo disponível referente aos próprios estaduais se 

encontram na forma analógica, geralmente em precárias condições de 

armazenamento, muitas vezes em estado avançado de deterioração, especialmente 

plantas, que com isso perdem suas propriedades geométricas.  

Em tal ambiente, a gestão e controle do patrimônio público, seu montante disponível 

à destinação e uso comum, bem como a agilidade necessária à sua defesa em 

ações de indenização, conflitos, sobreposições, invasões dentre outras, fica 

prejudicada do ponto de vista da qualidade da informação além de se tornar morosa, 

propiciando, assim, possibilidades maiores de ocasionarem prejuízos ao erário 

público. Nessas condições é que tem ocorrido a gestão técnica e a defesa do bem 

público imobiliário, nas diversas ações envolvendo o patrimônio imobiliário do 

Estado. 
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Do ponto de vista tecnológico, existem aplicativos eletrônicos de gestão de 

patrimônio, de cartografia digital, de cálculo topográfico e geodésico, de 

geoprocessamento e ainda, condições favoráveis a quaisquer implementações 

necessárias. Todavia não se pode ignorar que de nada vale todo este aparato 

tecnológico se não forem desenvolvidas metodologias, para que sejam efetuados os 

devidos tratamentos matemáticos, conversões de formatos e transformações 

geométricas das diversas peças técnicas que descrevem cada unidade imobiliária, 

para o ambiente digital, tendo como foco seu real posicionamento sobre base 

cartográfica oficial. 

Partindo-se da premissa de que os estudos de caso devem se ater aos casos que 

bem representem a maioria das situações e permita desenvolver metodologia 

baseada em técnicas de cartografia digital para a recuperação de divisas de imóveis 

rurais através de escrituras e memoriais antigos, que possibilite sua utilização nos 

demais casos semelhantes. A escolha recaiu sobre o Próprio Estadual denominado 

Curucutú. 

 

 

5.2 Descrição do imóvel Curucutú 

 

A descrição do imóvel é o primeiro ponto a ser analisado. Em vez de elaborar uma 

teoria geral, optou-se por descrever o imóvel que será objeto de estudos, sendo 

paradigma em outros casos semelhantes e ajudará na compreensão da 

problemática envolvida. 

Trata-se de Próprio Estadual denominado Curucutú, que abrange parte dos 

municípios de Itanhaém, São Paulo e Itapecerica da Serra, destinado a compor a 

Reserva Florestal do Estado de São Paulo, sendo adquirida pela fazenda do Estado 

junto à Sociedade Industrial e Agrícola Fazenda Curucutú, por Escritura de 

desapropriação amigável de 6 de setembro de 1960, lavrada nas notas do 14° 

Tabelionato da Capital (Livro 243 – fls. 14). 

O decreto estadual número 36.544, de quatro de maio de 1960, sob a égide da 

conservação da flora e da fauna decretou de utilidade pública, a fim de ser 

desapropriada pela Fazenda do Estado, por via amigável ou Judicial. Com área de 



 

59 

12.029,00 há, trata-se de imóvel julgado particular na ação discriminatória do 17° 

perímetro de Itanhaém (terras do Dr. Jaguaribe), da Sociedade Industrial e Agrícola 

Fazenda Curucutú LTDA. Posteriormente, a partir da certidão obtida junto ao referido 

cartório, observou-se que devido a compromissos e alienações promovidos pelo 

então proprietário, a área efetivamente desapropriada amigavelmente e constante 

da ficha cadastral do próprio, é de 4697 alqueires, ou 11.370 hectares, constituindo 

o Próprio Estadual (PE) n° 3.474. 

Atualmente a Reserva Curucutú está inserida no Parque Estadual da Serra do Mar 

com 315.400 ha, criado oficialmente a partir do Decreto Estadual n 10.251 de 30 de 

agosto de 1977. O PESM sobrepôs todas as antigas Reservas Florestais situadas na 

escarpa atlântica, inclusive a Reserva Curucutú, conforme figuras 5.1 e 5.2, abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1 – Vista geral do PESM (verde) com o imóvel Curucutú (marrom)  
Escala aproximada: 1/1.775.000. 
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Figura 5.2 - Vista geral do PESM (verde) com o imóvel Curucutú (marrom).  

Escala aproximada: 1/650.000. 
 

 

5.3 Considerações acerca do problema 

 

A existência do processo PPI número 47746/71 sob o título: “REGULARIZAR A 

DOCUMENTAÇÃO DE PRÓPRIO ESTADUAL DENOMINADO CURUCUTÚ”, trata 

exclusivamente da viabilização dos trabalhos de “aviventação de divisas” do PE 

denominado Reserva Florestal do Curucutú, que, face ao tempo decorrido da 

desapropriação,  passa a ter o enfoque de “re-demarcação”.  

A demanda apontada neste processo por novos trabalhos técnicos, que embora 

tenham sido iniciados jamais foram concluídos, demonstra que por um lado o 

Memorial Descritivo constante do Decreto estadual 36.544 não chegou a ser 

materializado, e por outro lado levanta dúvidas sobre sua origem ou como fora feito. 

A questão é entender, então, a origem do memorial descritivo das divisas do imóvel 

constante no Decreto estadual 36.544 bem como da Certidão da escritura de 

desapropriação da área obtida junto ao 14º Tabelião da Comarca da Capital. Teria o 

autor da desapropriação (Estado de São Paulo) de fato realizado o levantamento 

topográfico do imóvel?  

A observação minuciosa da descrição constante do Decreto estadual 36.544 revela 

que todo o contorno perimétrico do imóvel é descrito por meio de rumos magnéticos 

BASE2
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referidos a determinados anos e algumas vezes completados com meses. Somente 

um trecho apresenta o Norte Verdadeiro como origem da contagem dos rumos. 

Tal ocorrência poderia ser encarada naturalmente se todos os trechos descritos 

desta forma possuíssem a mesma referência temporal para Norte Magnético de 

origem ou mesmo apresentassem pequenas discrepâncias de tempo num período 

não superior a um ou dois anos. Porém as referências partem de 1891, passam por 

1892, 1935, 1936, 1939, 1941 e 1942, além de conter um longo trecho descrito a 

partir do Norte Verdadeiro. 

Considerou-se inicialmente a hipótese de que o memorial descritivo do imóvel 

Curucutú tenha sido gerado seguindo exigência dos oficiais dos Cartórios de 

Registros de Imóveis afetos à área e à época da desapropriação do imóvel para que 

obedecesse à descrição das glebas lindeiras. 

Os Cartórios de Registro de Imóveis, para executarem o registro imobiliário de 

determinado imóvel, poderiam ter exigido que a descrição do imóvel respeitasse a 

descrição dos seus confrontantes em cada trecho limítrofe. Apesar de tal conceito 

para os leigos da área de engenharia de Agrimensura e Cartografia, apresentar total 

coerência pelo fato da linha de divisa ser comum e única, nota-se que a adoção de 

referencial magnético causa ao longo do tempo problemas na re-aviventação, uma 

vez que o referencial magnético sofre variações de diversas naturezas e não 

lineares ao longo do tempo. 

Na prática, um levantamento topográfico convencional de uma dada área para o 

levantamento de divisas, que respeite a descrição das propriedades confrontantes, 

conforme supostas exigência topográfica da época, mesmo considerando condições 

ideais se mostrava e se mostra muito difícil. As principais razões estão na dificuldade 

de ocupação exata dos mesmos pontos utilizados no levantamento do imóvel 

vizinho, seja pela ausência de identificação ou materialização dos pontos de divisas 

levantadas, pelo emprego de instrumentos e métodos de levantamento diferentes 

dos utilizados nos levantamentos dos confrontantes e a falta de referenciais únicos 

para todos os trechos de levantamentos envolvidos.  

Portanto na primeira abordagem acreditou-se que a demarcação topográfica do 

imóvel Curucutú, com tamanha dimensão e situado quase que inteiramente em área 
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coberta por matas, não tivesse sido executada no campo, de tal sorte que as 

descrições de suas divisas teriam sido compiladas, a partir dos valores dos rumos  

magnéticos à época de cada um dos registros dos confrontantes, que o Memorial 

Descritivo constante do Decreto estadual 36.544 que serviu de base ao registro da 

escritura de desapropriação da área junto ao 14° Tabelião da Comarca da Capital 

tenha sido gerado em gabinete, com a “montagem” destes alinhamentos, 

considerando as descrições constantes nos memoriais descritivos dos confrontantes 

devidamente registrados. 

À medida que se os estudos foram se aprofundando e novos materiais foram sendo 

disponibilizados, observou-se que desde os primórdios, o Governo do Estado atuou 

intensamente da apuração de Terras Devolutas por meio da instauração de 

inúmeros Processos Discriminatórios, principalmente nas imediações da Capital 

Paulista. Evidentemente, todos esses trabalhos de demarcação somados 

representam uma verdadeira “malha” de poligonais topográficas.  

Acredita-se cada uma dessas poligonais tenham sido calculadas individualmente, 

porém, como uma “malha”, apresentam pontos em comum. Tal fato é confirmado 

observando o memorial descritivo constante do Decreto estadual número 36.544 que 

desapropriou o imóvel, que por diversas vezes descreve tais pontos. Assim, a 

hipótese mais consistente, é que a descrição do imóvel tenha sido obtida a partir de 

poligonais levantadas topograficamente em campo em diversas épocas, para fins 

específicos, que não a desapropriação da Fazenda Curucutú, ainda que 

percorressem suas divisas. 

Levou-se tal questão ao Engenheiro Nicochelli, Engenheiro da PPI por muitos anos, 

que informou não ser de seu conhecimento a aplicação da primeira sistemática 

aventada e que o imóvel de fato foi levantado topograficamente. Disse, ainda que 

cada um dos trechos teve seu levantamento efetuado objetivando outras finalidades, 

conforme a segunda hipótese. Esse recurso a funcionários antigos é prática comum 

em situações como essa. 

Entende-se, assim, que o processo PPI número 47746/71 sob o título: 

“REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO DE PRÓPRIO ESTADUAL DENOMINADO 

CURUCUTÚ”, além da regularização do imóvel perante o registro imobiliário, através 

da “aviventação de divisas”, objetivava também o pleno conhecimento físico das 
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divisas a fim de permitir sua vigilância contra invasores, posseiros, palmiteiros, e 

madeireiros, como instrumento de preservação ambiental do Próprio Estadual. Com 

a absorção desta unidade pelo PESM o argumento da necessidade de vigilância nas 

suas divisas deixa de ser prioritário, porém, seu levantamento de divisas, desta vez 

seguindo a legislação que trata do georreferenciamento de imóveis rurais, 

permanece.  

Toda a descrição feita até o momento é ilustrativa do que ocorre na PPI e se 

constitui na base necessária para entender a natureza proposta. 
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CAPÍTULO VI – METODOLOGIA 

 

 

6.1 Levantamento de dados do imóvel 

 

A coleta de informações acerca do imóvel deve iniciar-se pela obtenção dos 

seguintes documentos: 

Ficha cadastral do Próprio Estadual (PE), atos do poder público, como decretos 

publicados no Diário Oficial do Estado, que tratem efetivamente da transferência do 

imóvel para o Patrimônio público, seja por aquisição onerosa, desapropriação ou 

outra forma aquisitiva. Tais documentos são considerados de fundamental 

importância para caracterização da área e legalidade da transação aquisitiva.  

Portanto, para a reconstituição de divisas de um imóvel deve ser dada grande 

importância às descrições e memórias contidos nestes documentos. 

Da mesma maneira, deve-se estar atento quanto a publicações complementares, 

como: retificações, incorporações, desafetações etc; que trazem modificações nos 

limites do imóvel objeto de reconstituição e que são publicadas, via de regra, para 

corrigir erros de transcrição ocorridos na publicação. A elas deve ser dada especial 

atenção. 

As cadernetas de campo e planilha de cálculos são fontes fidedignas e mais 

confiáveis acerca do levantamento das divisas do imóvel, desde que se tenha claro 

que se trata de fato de levantamento que subsidiou a publicação do decreto de 

aquisição. Tal diagnóstico pode ser feito comparando-se o decreto à caderneta de 

campo e/ou planilha de cálculo.  

Observou-se no decorrer dos trabalhos na PPI que as poligonais topográficas 

contidas nos diversos memoriais descritivos dos decretos de criação pesquisados, 

descrevem o próprio polígono dos imóveis.  

Duas formas distintas de levantamento decorrem deste fato. Uma é que o 

caminhamento da poligonal segue sobre a própria divisa do imóvel e assim a 

descrição deste no seu memorial descritivo é gerado a partir das coordenadas 
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obtidas da própria poligonal principal. Já segunda forma é que a partir de uma 

poligonal interna ou externa ao imóvel, tenham sido levantados pontos de divisa 

como detalhe, por processos de irradiação ou interseção (descritos em 2.3.5). 

Depois se calculariam as coordenadas das divisas para o memorial descritivo. Essa 

segunda forma não foi aplicada no caso em estudo. 

 

 

6.2 Levantamento de documentação cartográfica de apoio 

 

As plantas topográficas do imóvel objeto da reconstituição, preferencialmente aquela 

oriunda do mesmo levantamento topográfico que serviu de base para o decreto de 

aquisição, são fontes importantes no processo de reconstituição, não devendo ser 

ignoradas outras plantas que eventualmente façam menção ao imóvel objeto da 

reconstituição, sejam elas anteriores ou posteriores a data considerada. 

Obtenção de mapas e cartas oficiais nas diversas escalas da região de interesse, 

junto aos diversos órgãos produtores de bases, como: Emplasa, IGC, IBGE. Deve-se 

dar ênfase às bases de maior escala por apresentarem maior nível de detalhes e 

precisão, porém, aquelas de menor escala não devem ser desprezadas.  

Basicamente, tais documentações, serão utilizadas na localização de possíveis 

vestígios de divisa e na identificação de elementos naturais como espigões, 

contrafortes, hidrografia etc; elementos esses que porventura constituam trechos de 

divisa dos imóveis em reconstituição.  

Em se tratando de material em meio digital, deve-se dar preferência ao produto 

digital em formato vetorial em relação ao raster (imagem), porém é mais freqüente 

sua obtenção em formato analógico (papel). Assim, recomenda-se sua rasterização 

(obtenção da cópia em formato raster do original em papel) para incorporação à 

base georreferenciada. 

Imagens de alta resolução como ortofotos e imagens orbitais de alta resolução, 

quando disponíveis, representam importante fonte de análise, principalmente na 

identificação de vestígios de divisas e elementos naturais ou artificiais existentes. 

Possui grande utilidade na etapa final do trabalho de reconstituição de divisas, 
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quando do lançamento das divisas do imóvel reconstituído, sobre a base 

cartográfica georreferenciada. 

Tais imagens, apesar de importantes, não são imprescindíveis ao trabalho de 

reconstituição de imóveis. No caso de não estarem ao alcance do usuário ou 

instituição, seja por inexistência, seja por elevado custo de aquisição, não é motivo 

para inviabilizar o trabalho. 

 

 

6.3 Levantamento de cartas magnéticas 

 

O emprego das cartas de declinação magnética (isogônicas) e de variação anual da 

declinação magnética (isopóricas) são recomendadas quando as divisas do imóvel 

considerado forem descritas através de poligonais referenciadas a um referencial 

magnético. Na hipótese do imóvel objeto da reconstituição apresentar trechos com 

referenciais magnéticos de épocas distintas entre si, tal necessidade se torna 

imprescindível. 

As cartas São obtidas junto ao Observatório Nacional em escala nacional e junto ao 

Instituto Geológico do Estado de São Paulo, que dispõe das Cartas da Comissão 

Geográfica e Geológica do Estado de São Paulo. Estas últimas, restritas ao Estado 

de São Paulo. 

Na ausência das cartas de variação anual, fato observado neste trabalho, esta pode 

ser calculado pela diferença entre dois valores de declinação magnética de duas 

datas distintas, conforme descrito no item 3.2.2. 

Deve-se dar preferência àquelas cartas que apresentarem maior escala e menor 

intervalo de tempo entre sua data e a data do levantamento topográfico em estudo. 

Os modelos matemáticos em escala mundial, também podem ser consultados. Um 

dos modelos disponíveis é o WMM (World Magnetic Model), que, segundo informado 

no endereço eletrônico: http://www.ngdc.noaa.gov/seg/geomag/magfield.shtml, está 

habilitado a fornecer informações de declinação e variação anual de 1/01/1900 até 

1/01/2010. A utilização desses modelos deve ser vista com certa restrição, visto que 

se trata de modelo em escala mundial, cuja finalidade principal é predizer os valores 
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de declinação futuros, enquanto que, via de regra, busca-se em nossos trabalhos a 

obtenção de valores do passado, quase sempre distante. 

 

 

6.4 Lançamento dos dados analógicos em meio digital 

 

No caso dos memoriais descritivos, é importante que os alinhamentos da poligonal 

topográfica, ou seja, os rumos ou azimutes e distâncias, sejam transcritos e 

organizados em planilhas eletrônicas. Esse lançamento irá facilitar sobremaneira o 

processo de conferências e comparações com outras fontes de dados e o 

processamento subseqüente. O desenvolvimento e uso de planilhas eletrônicas 

abertas como EXCEL®, BROFFICE e outras, em contraposição a sistemas 

comerciais se mostrou bastante prático e ágil, por permitir maior controle do 

processo e a realizações de simulações diversas. Todavia o uso de aplicativos 

computacionais desenvolvidos especialmente para cálculos topográficos não deve 

ser desprezado. 

Quanto às plantas, já em formato digital, sejam vetoriais ou raster, devem ser 

devidamente referenciadas ao sistema de projeção adotado, utilizando a ferramenta 

computacional adequada.  

 

 

6.5 Comparação de documentos 

 

É importante a presença de mais de uma fonte de informações para que seja 

possível a realização de comparações e eventual detecção de erros grosseiros. 

Várias combinações são possíveis como: memoriais de decretos e de certidões; 

memoriais de decretos com plantas do imóvel; etc. 
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6.6 Fechamento do polígono do imóvel 

 

Após a detecção e a correção dos erros encontrados, devem ser iniciados os 

cálculos da poligonal topográfica, considerando todos os alinhamentos do imóvel e 

ainda aplicando as correções de declinação magnéticas quando devidas.  

Como se objetiva o lançamento do imóvel sobre base cartográfica digital, devem ser 

consideradas as correções e transformações de posição para que se tenha a 

poligonal topográfica calculada no sistema cartográfico adotado. 

A solução eletrônica a ser utilizada para o cálculo da poligonal topográfica pode ser, 

como apontado, “fechada”, ou seja, uma das várias disponíveis no mercado, ou 

planilha eletrônica “aberta”, aquela que permite ao usuário sua própria programação. 

 

 

6.7 Ajustes das divisas do imóvel sobre a base cartográfica digital 

 

A etapa da reconstituição das divisas do imóvel sobre base cartográfica digital, 

objetiva a realização de ajustes da poligonal calculada referente às divisas do imóvel 

aos elementos da cartografia que compõe a base cartográfica digital. 

Concluída a etapa de cálculo e desenho da poligonal topográfica, a princípio o mais 

próximo possível do plano da projeção adotado, deve ser gerada listagem de 

coordenadas no programa eletrônico adotado para os cálculos. 

No ambiente cartográfico digital, seja ela plataforma CAD (Computer Aided Design) 

ou SIG (Sistema de Informação Geográfica), de uma forma ou de outra, estão aptos 

a importar os pontos gerados anteriormente. Desse modo, passa-se a contar com 

um polígono referente às divisas do imóvel calculado sobre a base Cartográfica 

digital. 

Teoricamente ao se lançar as divisas do imóvel calculado sobre a base cartográfica 

digital, esta dever-se-ia ajustar-se perfeitamente sobre ela, todavia, mesmo que se 

tenha previsto rigor matemático no processamento, alguns ajustes, principalmente 

os relacionados às rotações e translações de trechos, poderão ser necessários. 
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A aplicação de rotações e translações faz parte do ferramental disponível dos 

programas de desenho digital do tipo CAD e SIG. 

 

 

6.8 Aviventação de rumos da poligonal do imóvel 

 

Segundo SOUZA (1978), a aviventação de rumos consiste em se determinar no 

terreno, linhas divisórias anteriormente demarcadas e, com o decorrer dos tempos, 

desapareceram ou se tornaram confusas. 

Assim, segundo o mesmo autor, a finalidade essencial consiste em descobrir os 

marcos primitivos, reconstituindo os alinhamentos por eles determinados, seja pelo 

exame dos títulos existentes, conforme descrito nas etapas anteriores, pelo cálculo 

do perímetro e da extensão superficial do imóvel e ainda, se fazer um 

reconhecimento do marco primordial, rumos e quaisquer outros vestígios que sirvam 

para fixar a base das operações de demarcação ou aviventação. 

Destaca o autor, que os marcos e rumos serão reconhecidos pelo depoimento de 

testemunhas informantes, pelas averiguações dos topógrafos combinados com 

vestígios locais, fama pública das vizinhanças dentre outras provas relativas à 

questão. 


