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CAPÍTULO IX – INTEGRAÇÃO DE DADOS À BASE CARTOGRÁFICA 

DIGITAL 

 

 

9.1 Introdução 

 

Considerando os objetivos traçados neste trabalho, de estabelecer-se metodologia 

para compatibilização dos levantamentos topográficos antigos a uma base de 

geoprocessamento SIG, fica claro que esta tarefa não termina necessariamente com 

o cálculo da poligonal topográfica do imóvel, mesmo que se tenha obtido bons 

resultados no fechamento da poligonal dos limites do imóvel, ou aplicado todas as 

transformações necessárias para que fosse redesenhada sobre o plano da projeção 

cartográfica UTM. 

Há a necessidade de, qualquer que seja a área reconstituída, posicionar o imóvel  

sobre uma base cartográfica georreferenciada e de precisão posicional compatível 

com a escala de trabalho, em geral maiores que 1/50.000, preferencialmente 

1/10.000. 

A partir disso, será possível fazer verificações, ajustes, e ainda, com o 

estabelecimento de injunções posicionais (as quais serão tratadas mais adiante), 

garantir com relativo grau de segurança, a posição real do imóvel no terreno, com 

precisão. 

 

 

9.2 Processo de importação dos dados calculados 

 

Com uma base cartográfica digital preparada, conforme descrito no item 7.7, foi 

estabelecida a condição para que se possa avaliar a consistência do processamento 

até aqui desenvolvido e realizar os ajustes adicionais necessários. 

O modo como se dá a importação das coordenadas geradas na planilha de cálculos 

Excel® para a base Cartográfica Digital varia de acordo com os aplicativos 

disponíveis. No caso deste trabalho, optou-se por importar tais coordenadas para a 
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plataforma gráfica Microstation®, da empresa norte americana Bentley, e dela para a 

base SIG. 

Apesar da particularidade quanto às ferramentas computacionais utilizadas, o 

procedimento adotado neste trabalho é comum às demais ferramentas, variando 

apenas a formatação de arquivos e/ou comandos do próprio aplicativo. 

O primeiro passo para a inserção da poligonal calculada para o ambiente gráfico 

consiste na geração de um arquivo de texto (ASCII) contendo as coordenadas 

calculadas, cuja formatação, ou seja, forma como dados são escritos no arquivo de 

texto, deve ser compatível com o aplicativo gráfico que irá recebê-lo. 

A tabela 9.1, é um exemplo de arquivo de texto formatado para ser inserido na 

plataforma de desenho Microstation®. 

place smartline 
XY=314124.8571,7335623.7764 
XY=314082.8749,7335559.7994 
XY=314016.8870,7335618.0573 
XY=313942.3822,7335609.2697 
XY=313969.6305,7335512.5045 
XY=313844.8479,7335286.8328 
XY=313821.0465,7335265.7305 
XY=313608.1623,7334888.5364 
XY=313515.7467,7334965.9173 
XY=313449.7707,7334963.5441 
XY=313378.4560,7335017.1664 
XY=313338.3316,7335025.6511 
XY=313289.2277,7335067.5009 
XY=313155.6357,7334825.8973 
XY=313018.3468,7334587.5288 
XY=312531.7830,7334082.6184 
 
Tabela 9.1 – Exemplo de arquivo de texto para ser desenhado no Microstation®  

 

A primeira linha do arquivo contém o comando de linha reconhecido pelo programa 

Microstation®, e que ao ser acionado desenha uma linha ponto a ponto. 

Para demonstrar como se dá esse processo, apresenta-se abaixo um exemplo de 

importação do trecho da poligonal de coordenadas apontado na tabela anterior, de 

nome trecho9.txt. 
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Figura 9.1 – Comando de linha para a importação de dados para o Microstation®. 

 

Para realizar a importação proposta, basta escrever no campo apropriado, a 

localização do arquivo de texto, no caso @C:\trecho9.txt; e apertar a tecla Enter. O 

resultado é apresentado na figura 9.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.2 – Importação de pontos para o Microstation®, referente a  um trecho da poligonal. 
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Repetindo-se o mesmo procedimento para todos os 14 trechos calculados do imóvel 

Curucutú, tem-se todo o contorno calculado desenhado em meio digital, conforme 

figura 9.3. 
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Figura 9.3 – Importação de todos os trechos calculados no aplicativo Microstation®.
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9.3 Inserção da poligonal na base SIG 

 

A transferência da poligonal topográfica recalculada e desenhada, do programa 

gráfico Microstation® para o ambiente de geoprocessamento (Geomedia 

Professional®), se dá acionando o comando de conexão. Aplicando este comando à 

base de dados SIG estará acessando todos os elementos contidos no desenho CAD 

conectado. 

Até esse momento não é possível proceder a qualquer alteração nos dados e 

desenhos, porém basta acionar o comando de importação para que o dado da 

poligonal passe a compor a base de dados de geoprocessamento, e a partir daí 

possa ser manipulado. 

A seguir apresenta-se na figura 9.4, a base digital contendo apenas as ortofotos com 

o polígono do imóvel Curucutú sobre eles. 
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Figura 9.4 – Perímetro do imóvel Curucutú inserido na Base SIG. As diversas cores mostram os trechos levantados.  
Escala aproximada 1/160.000. 

Legend
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Observando a figura 9.4, nota-se que a poligonal calculada a partir dos dados do 

Decreto 36.544 corrigida dos erros descritos em 7.5, ainda precisa de novos ajustes 

em cada um dos 14 trechos calculados, para que o resultado final apresente uma 

área o mais próxima possível daquela intencionalmente desapropriada. 

 

 

9.4 Pontos de injunção 

 

Os ajustes necessários ao georreferenciamento gráfico da poligonal do imóvel 

Curucutú devem obedecer a alguns critérios práticos. 

O grande número de peças técnicas pesquisadas permite afirmar que grande parte 

das divisas dos imóveis antigos são formadas por elementos geográficos naturais 

como espigões, contrafortes, hidrografia, caminhos, etc. 

Em se tratando da região objeto deste trabalho, pode-se afirmar que esses 

elementos naturais permanecem como à época do levantamento, visto que a 

desapropriação do imóvel destinou-se à preservação ambiental, fato esse que inibiu 

(mas não impediu) a especulação imobiliária, invasões e a implantação de obras ou 

empreendimentos que alterassem suas características geográficas originais. 

A presença de vestígios de divisas antigas, como cercas, picadas na mata, valas, 

estradas carroçáveis antigas etc, podem ser evidências de divisas. 

Na prática, a imposição de injunções pode ser feita de várias formas, como: 

• Através do próprio memorial descritivo: Exemplo: situa-se à margem do córrego; 

ou segue pelo divisor de águas dos rios a e b. 

• Por dedução, pode-se associar um segmento de poligonal a um elemento 

natural mesmo sem qualquer indicação formal, como por exemplo: divisores de 

águas, contrafortes e cursos d’água. 

• Pontos oriundos de levantamento de campo, tendo o cuidado de que suas 

coordenadas estejam no mesmo sistema de projeção cartográfica da base 

digital utilizada. 
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9.4.1 Princípios para a correção da poligonal do imóvel Curucutú 

 

Princípios que foram utilizados para o estabelecimento de injunções posicionais para 

o refinamento do posicionamento dos trechos da poligonal do imóvel estudado: 

1- Espigões, cursos da água e linhas de fundo de vale costumam ser acidentes 

escolhidos como parte de divisas de imóveis. Quando um alinhamento se aproxima 

de tais feições geográficas, pode-se impor sua coincidência como uma injunção. 

2- Picadas tendem a transformar-se em trilhas e estas em caminhos e estradas. 

Da mesma forma, uma linha nestas proximidades pode converter-se em injunção. 

Até mesmo estradas existentes na época podem significar um limite de propriedade. 

3- A introdução de injunções na poligonal permite melhor ajustá-la, fazendo o 

tratamento dos alinhamentos entre injunções consecutivas e direcionando a 

identificação de erros grosseiros. 

4- A identificação dessas coincidências é feita a partir da sobreposição da 

poligonal com os documentos cartográficos: cartas, fotos aéreas, ortofoto (caso 

existente), imagem de satélite. 

5- A identificação de uma injunção modifica a poligonal e melhora as condições 

para que outras injunções possam ser encontradas. 

6- Uso de cadernetas de campo de outros levantamentos. Caso particular deste 

trabalho é a “linha Jaguaribe”, analisada mais adiante. 

7- O ponto de encontro de dois alinhamentos pode ter sido materializado em 

campo através de vértices. Uma análise da poligonal pode identificar aqueles mais 

relevantes, o cálculo de suas coordenadas orientará os trabalhos de campo na 

busca e identificação de vértices e alinhamentos (GPS de navegação). 

A determinação da poligonal corrigida e melhor ajustada, definindo as coordenadas 

de cada vértice (georreferenciamento gráfica do imóvel) é o ponto de partida para os 

trabalhos de campo, com a implantação dos vértices e fixação dos limites da 

propriedade (construção de cerca ou outras formas de marcação de limites), bem 
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como do registro de nova escritura, corrigindo erros, e servindo de apoio à correção 

de outras peças técnicas e apoio judicial. 

 

 

9.4.2 Caderneta de campo da “Linha Jaguaribe” 

 

No decorrer dos trabalhos nas dependências da PPI, cerca de 40 (quarenta) 

cadernetas de campo (originais) da região da área de estudo foram estudadas e 

recalculadas. Uma caderneta de campo da chamada “Linha Jaguaribe” demandou 

maior atenção, visto coincidir parcialmente com o imóvel Curucutú em estudo. 

Alvo de reconstituição, se mostrou importante peça para a injunção do trecho entre 

os pontos 1301 a 1302 do polígono do imóvel Curucutú, e ao mesmo tempo, a partir 

dela foi possível detectar um erro grosseiro ocorrido, muito possivelmente, quando da 

transcrição do alinhamento da planilha de cálculo para o memorial descritivo do 

decreto de desapropriação do imóvel. 

A tabela 9.2, abaixo, apresenta na íntegra a caderneta de campo de trecho da Linha 

Jaguaribe, com destaque em vermelho aos alinhamentos comuns à divisa do imóvel 

Curucutú. Já o alinhamento com tarja amarela destaca um alinhamento medido em 

campo com o valor de 360 m, diferente do constante do decreto de desapropriação 

do imóvel que foi de 300m. 
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Tabela 9.2 – Cálculo da Caderneta de Campo de trecho da “Linha Jaguaribe”.  

Alinhamentos em vermelho são comuns à Fazenda Curucutú. Em amarelo está marcado o alinhamento constante da caderneta de campo de parte da “linha 

Jaguaribe” como 300,0 m e nos memoriais de desapropriação do imóvel, como 360,0 m. 

ESTAÇÕES RUMOS (DMS) DISTÂNCIAS PROJEÇÕES DIRETAS 

ESTACA RÉ PV(ESTACA) G MM   

RUMOS 
MAGNÉTICOS 

(DEG) lidas E(+) E(-) N(+) N(-) 
X Y 

  43+1.55           316000,00 7346000,00 

43+1.55 52+0,90=28+1.90=0 24 30 SW 24,50 SW 179,35 0,0000 -74,3752 0,0000 -163,2016 315925,62 7345836,80 

52+0,90=28+1.90=0 28+18.35 24 30 SW 24,50 SW 418,35 0,0000 -173,4869 0,0000 -380,6823 315752,14 7345456,12 

28+18.35 52+13.95 23 30 SW 23,50 SW 635,60 0,0000 -253,4449 0,0000 -582,8834 315498,69 7344873,23 

52+13.95 61+11.35 24 45 SW 24,75 SW 177,40 0,0000 -74,2702 0,0000 -161,1046 315424,42 7344712,13 

61+11.35 86+11.35 22 45 SW 22,75 SW 500,00 0,0000 -193,3555 0,0000 -461,1005 315231,07 7344251,03 

86+11.35 94+15.35 24 30 SW 24,50 SW 164,00 0,0000 -68,0097 0,0000 -149,2336 315163,06 7344101,79 

94+15.35 100+0.35 51 0 SW 51,00 SW 105,00 0,0000 -81,6003 0,0000 -66,0786 315081,46 7344035,72 

100+0.35 114+5.35 70 0 SW 70,00 SW 285,00 0,0000 -267,8124 0,0000 -97,4757 314813,64 7343938,24 

114+5.35 153+0.35 76 0 SW 76,00 SW 775,00 0,0000 -751,9792 0,0000 -187,4895 314061,67 7343750,75 

153+0.35 164+3.35 87 0 SW 87,00 SW 223,00 0,0000 -222,6944 0,0000 -11,6709 313838,97 7343739,08 

164+3.35 189+8.35 66 30 SW 66,50 SW 505,00 0,0000 -463,1153 0,0000 -201,3683 313375,86 7343537,71 

189+8.35 243+18.35 76 30 NW 76,50 NW 1090,00 0,0000 -1059,8832 254,4554 0,0000 312315,97 7343792,17 

243+18.35 261+13.35 48 30 SW 48,50 SW 355,00 0,0000 -265,8793 0,0000 -235,2301 312050,09 7343556,94 

261+13.35 289+18.35 86 30 NW 86,50 NW 565,00 0,0000 -563,9462 34,4924 0,0000 311486,15 7343591,43 

289+18.35 322+1.35 81 30 NW 81,50 NW 643,00 0,0000 -635,9372 95,0415 0,0000 310850,21 7343686,47 

322+1.35 359+12.35 66 30 SW 66,50 SW 751,00 0,0000 -688,7121 0,0000 -299,4606 310161,50 7343387,01 

359+12.35 366+7.35 89 0 SW 89,00 SW 135,00 0,0000 -134,9794 0,0000 -2,3561 310026,52 7343384,65 

366+7.35 384+7.35 57 0 SW 57,00 SW 360,00 0,0000 -301,9214 0,0000 -196,0701 309724,60 7343188,58 

384+7.35 397+10.35 58 0 SW 58,00 SW 263,00 0,0000 -223,0366 0,0000 -139,3688 309501,56 7343049,21 

397+10.35 419+10.35 57 0 NW 57,00 NW 430,00 0,0000 -360,6283 234,1948 0,0000 309140,93 7343283,41 

419+10.35 504+0.35 46 30 NW 46,50 NW 1700,00 0,0000 -1233,1364 1170,2028 0,0000 307907,80 7344453,61 

504+0.35 534+0.35 76 30 NW 76,50 NW 600,00 0,0000 -583,4220 140,0672 0,0000 307324,37 7344593,68 

534+0.35 543+5.35 64 25 SW 64,42 SW 185,00 0,0000 -166,8623 0,0000 -79,8873 307157,51 7344513,79 

543+5.35 589+10.35 70 30 NW 70,50 NW 925,00 0,0000 -871,9434 308,7713 0,0000 306285,57 7344822,56 

589+10.35 633+10.35 17 5 NW 17,08 NW 880,00 0,0000 -258,5108 841,1731 0,0000 306027,06 7345663,74 

633+10.35 636+5.90 14 5 NW 14,08 NW 55,55 0,0000 -13,5171 53,8803 0,0000 306013,54 7345717,62 

              12725,90             
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Figura 9.5 – Desenho de trecho da Linha Jaguaribe. 
Escala aproximada da figura : 1/50.000). 

Cálculo da caderneta de campo da Linha Jaguaribe
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Legend

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.6 – Linha Jaguaribe (cor preta). Trecho coincidente com os limites do imóvel Curucutú (cor vermelha)  
Ligeiramente deslocado para melhor visualização. Coincidem bem no trecho inicial, mas divergem no final.  
Escala aproximada da figura: 1/45.000. 
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O posicionamento desta poligonal serviu como injunção à poligonal do Imóvel 

Curucutú, conforme figura 9.6. 

 

 

9.5 Ajustamento dos trechos do imóvel Curucutú 

 

Como já informado,  sendo o perímetro do imóvel Curucutú formado por 14 trechos, 

cada qual tendo sido levantado topograficamente em época diferente, cada trecho 

foi ajustado à base cartográfica digital separadamente mas mantendo sempre a 

correlação com o trecho anterior e subsequente, uma vez que a junção desses 

trechos é que irá formar o polígono definidor de todo o imóvel. 

A título de ilustração apresenta-se abaixo o exemplo de ajuste aplicado ao trecho 

número 2, cujo levantamento é de 1939. 

Observa-se na figura 9.7 o alinhamento pontilhado é aquele oriundo do 

processamento do imóvel e que foi importado  para o ambiente cartográfico digital. 

 

Figura 9.7 – Linha sem ajustamento à base (pontilhada em amarelo) e a mesma linha ajustada (cor 
laranja) 
Escala aproximada da figura: 1/70.000. 

 

Nota-se que o ajuste indicado na figura 9.7, considerou o fato do trecho em questão 

estar percorrendo espigões e contrafortes, de fácil identificação quando da utilização 
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de bases cartográficas altimétricas como a contida na base cartográfica escala 

1/10.000 do IGC. 

O processo de ajuste dos trechos à base cartográfica digital se faz aplicando ao 

trecho recém calculado rotações e translações por intermédio de comandos próprios 

disponíveis no aplicativo de geoprocessamento. Evitou-se ao máximo a 

fragmentação dos trechos, buscando-se preservar seus comprimentos e direções 

conforme obtidos à época em que foram medidos, considerando por conseguinte os 

processamentos e ajustes que os reduziram à projeção cartográfica UTM 

A figura 9.8, apresenta as linhas de um dos trechos, antes e após o ajustamento 

gráfico proposto, sobrepondo a base 1/10.000 do IGC. Nota-se claramente que a 

linha de divisa é um espigão. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.8 – Linha sem ajustamento à base (pontilhada em amarelo) e a mesma linha ajustada (na 
cor  laranja).  
Escala aproximada 1/18.000. 

 

9.6 Polígono final do Imóvel Curucutú 

 

Aplicando aos demais 13 trechos o mesmo raciocínio e ajuste para o trecho de 

número 2, apresenta-se na figura 9.9 o imóvel Curucutú resultante da metodologia 

proposta neste trabalho, que apresenta um erro final praticamente nulo, ainda que 

existam diferenças locais da ordem de metros ou até poucas dezenas de metros. 
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Figura 9.9 – Polígono final do imóvel Curucutú. 
Escala aproximada da figura: 1/100.000. 
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No ANEXO P (em meio digital), está contido novo memorial descritivo nos moldes 

definidos pela legislação atual, considerando todo o processamento até aqui 

apresentado, e ainda, as citações de localização de pontos notáveis e confrontações 

apresentados nos memoriais originais. 

 


