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RESUMO 

 

 

Esta dissertação de mestrado propõe técnicas de Cartografia Digital para um melhor 

embasamento técnico do Estado na defesa do patrimônio imobiliário estadual em 

ações judiciais que versem sobre questões relacionadas ao direito de uso e 

ocupação de terras públicas, em grande parte situadas em áreas de preservação 

ambiental e que resultam, muitas vezes, em indenizações milionárias contra o 

Estado. Segundo COSTA NETO (2006), a confusão que predomina na 

documentação da propriedade imobiliária em unidades de proteção integral favorece 

a ocorrência de ações ilegais e dificulta a resolução de conflitos, constituindo um dos 

principais obstáculos às ações governamentais para implantação e proteção dessas 

unidades. Favorece, ainda, a existência da denominada “indústria das 

desapropriações”, por meio de uma corrida em busca de grandes somas de 

indenizações pelo poder público. Desta forma, torna-se fundamental a adoção de 

procedimentos técnicos que incorporem metodologias modernas de Cartografia 

Digital a fim de que possam ser compatibilizadas plantas, escrituras e memoriais 

descritivos antigos à bases cartográficas georreferenciadas e unificadas, a fim de 

agilizar trabalhos de defesa dos interesses do Estado, poupando o erário público de 

indenizações improcedentes. Para tanto, tomou-se como objeto de estudos a 

Reserva Florestal do Curucutú, imóvel do Governo do Estado de São Paulo, com 

características técnicas bastante diversificadas, e que bem serviu de paradigma para 

o estabelecimento e aplicação dos procedimentos nos demais imóveis. 

 

 

Palavras-chave: Cartografia digital. Patrimônio Público Imobiliário. Aviventação de 

Divisas. Descrições antigas de imóveis rurais. Georreferenciamento de imóveis 

rurais. 
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ABSTRACT 

 

 

This master thesis proposes techniques of Digital Cartography for the enhancement 

of the technical bases of the State in the defense of its real state patrimony in judicial 

actions regarding the issues related to the right of use and occupation of public 

lands, in great part located in areas of environmental preservation resulting, many 

times, in millionaire indemnifications against the State. According to COSTA NETO 

(2006), the predominant confusion on the real state property documentation in units 

of whole protection favors the occurrence of illegal actions and turns the conflicts 

resolution difficult, constituting one of the main hindrances to the governmental 

actions for the implementation and protection of those units. It favors yet the 

existence of the so called “Power to Seize Industry”, through a rush in search of great 

sum of indemnifications by the Public Power. Therefore, it is of fundamental 

importance the adoption of technical procedures which incorporate modern 

methodologies of Digital Cartography so the plans can be compatible, deed and old 

descriptive memorials to cartographic bases geo-referred and unified, in order to 

streamline the work in defense of the State interests, saving the treasury from 

unsuitable indemnifications. For in such a way, the Forest Reserve of the Curucutú 

was overcome as object of studies, property of the Government of the State of São 

Paulo, with characteristics techniques sufficiently diversified, and that it served of 

paradigm for the establishment and application of the procedures in the excessively 

immovable ones well.  

 

 

Keywords: Digital cartography. state common wealth. Revivification of Verge. Old 

descriptions of country property. Geodetic surveys of country property. 
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PARTE I – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

CAPÍTULO I –INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Apresentação 

 

A Procuradoria Geral do Estado (PGE) é uma instituição de natureza permanente, 

vinculada diretamente ao Governador do Estado, responsável pela Advocacia do 

Estado e com exclusividade incumbe-se de representar o Estado em juízo e prestar 

assessoria e consultoria jurídica ao poder executivo.  Dentre as diversas áreas de 

atuação, destaca-se a Procuradoria do Patrimônio Imobiliário (PPI), que representa o 

Estado em processos e Ações de qualquer natureza, cujo objetivo principal verse 

sobre direitos reais ou possessórios, patrimônio imobiliário e águas do domínio do 

Estado, promove Ações Discriminatórias de terras Devolutas e atua na legitimação 

de posses. Cuida, também, das ações de desapropriação direta e indireta, que são 

as ações que implicam em indenização por apossamento ou limitação administrativa. 

O gerenciamento do patrimônio imobiliário do Estado de São Paulo é tarefa das mais 

complexas e estratégicas para o Governo do Estado, uma vez que diversas Ações  

Judiciais ordinárias o tem como alvo, resultando muitas vezes, em indenizações 

milionárias contra o Estado. COSTA NETO (2006) afirma que o processo histórico 

de instalação da desordem na documentação e no registro da propriedade 

imobiliária no Brasil incorporou, em diversos momentos, procedimentos formais de 

reconhecimento oficial de documentos imobiliários dotados de precariedade técnica, 

viciados na origem e durante a transmissão de domínio, criando cadeias paralelas 

de transmissão de domínio sobre o mesmo território, resultando na superposição em 

“andares” de documentação e registro da propriedade imobiliária. 

Também, segundo esse autor, a confusão que predomina na documentação da 

propriedade imobiliária em unidades de proteção integral favorece a ocorrência de 

ações ilegais e dificulta a resolução de conflitos, constituindo um dos principais 

obstáculos às ações governamentais para implantação e proteção dessas unidades. 

Favorece, ainda, a existência da denominada “indústria das desapropriações”, por 
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meio de uma corrida em busca de grandes somas de indenizações pelo poder 

público. 

Há mais de um século e meio, o ente Público tenta dirimir os problemas fundiários, 

através de edições de várias leis, que, quando colocadas em prática, não 

alcançaram os resultados almejados, fazendo com que o país continue com uma 

documentação precária e malha fundiária complexa, eivada de irregularidades e não 

tenha o conhecimento real do seu patrimônio imobiliário. 

Observa-se que a Procuradoria do Patrimônio Imobiliário - PPI, muito embora trate 

de questões eminentemente jurídicas, administra dentre outros documentos, aqueles 

de natureza cartográfica, uma vez que é responsável pelo gerenciamento do 

patrimônio imobiliário estadual. Assim, torna-se muito conveniente, dada a 

quantidade de documentação, a adoção de técnicas cartográficas digitais, para que 

exerça os diversos trabalhos de sua alçada, como: disponibilizar e/ou destacar do 

patrimônio público áreas demandadas pela sociedade por meio dos diversos setores 

do próprio Poder Público, e defender os interesses do Estado em juízo, de forma ágil 

e confiável, poupando assim os cofres públicos. 

A título de exemplo, pode-se citar o caso particular das ações de indenização por 

Desapropriação Indireta, que em geral, são argüidas pelos ocupantes ou detentores 

de documentos de domínio de glebas inseridas em Unidades de Conservação, que 

por força de sua criação alegam impedimento a sua exploração econômica, 

requerendo indenização por este fato. 

Parte deste trabalho transcorreu nas dependências da PPI, donde foram lançadas 

em base cartográfica inúmeras Ações de Desapropriação Indiretas incidentes nas 

áreas de Mananciais, que são áreas delimitadas, de uso restrito, disciplinado pela lei 

estadual n.º 898/75 e destinadas à proteção dos mananciais, abrangendo cursos 

d’água, reservatórios e demais recursos hídricos de interesse da Região 

Metropolitana da Grande São Paulo. Nessas áreas, por lei, o uso do solo é 

disciplinado para que ocorra a proteção desses mananciais, embora não tenha 

surtido os efeitos desejados e as áreas protegidas acabaram sendo alvo de 

ocupações irregulares. 
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Observou-se, também, a necessidade urgente em se lançar os imóveis pertencentes 

ao patrimônio público do Estado, uma vez que muitas ações contra o Estado podem 

sobrepor estas áreas e estando elas posicionadas em base cartográfica 

georreferenciada, propiciaria agilidade e confiança na informação. 

Torna-se evidente, nesse trabalho, o teor eminentemente temático do lançamento 

sobre a base cartográfica, já que, o que interessa de fato ao ente público é uma 

visão geral acerca da incidência e situação processual desses tipos de ações. 

Observa-se que muitas das ações de particulares contra o Estado referem-se a 

pleitos que objetivam indenizações sob fundamentação pautada pela grande 

diversidade de fontes técnicas, produzidas a partir de técnicas antigas de 

levantamento, muitas delas sem qualquer padrão ou referência cadastral, o que 

acarreta de pronto, dúvidas sobre a real localização do imóvel, objeto da ação dentro 

da Unidade Imobiliária do Estado, sobreposição de ações ou situadas sobre terras 

julgadas Devolutas, dentre outros casos. Cita-se como as mais comuns: croqui 

ilustrativo, plantas topográficas, matrículas e transcrições contendo descrições 

precárias ou indecifráveis etc. 

Segundo COSTA NETO (2006), a análise de documentos e mapas originados em 

grilagens e fraudes, em irregularidades no ato da titulação e, ainda, em documentos 

e mapas alterados ilegalmente durante os procedimentos de transmissão de domínio 

no registro de imóveis, constitui uma exigência para a apuração dos reais direitos de 

propriedade envolvidos na implantação de unidades de conservação, sejam estes 

direitos públicos ou direitos privados.  

Além de subsidiar tecnicamente as ações de particulares contra o Estado, a criação 

de base cartográfica a partir da cartografia oficial disponível, com o lançamento das 

áreas referentes às unidades de domínio estaduais e federais e ainda a legislação 

incidente sobre o território, elementos estes devidamente vinculados a tabelas de 

informações e um banco de dados geográfico, propiciaria aos setores técnicos do 

Estado maior velocidade e qualidade na informação tanto cartográfica, quanto literal 

acerca de qualquer questionamento ou questionamento judicial, possibilitando 

análises e simulações simples e complexas, como: análises de vizinhança, de 

sobreposições, de valores, de zoneamento etc. 
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A Procuradoria Geral do Estado, conta com o apoio das Procuradorias Regionais e 

Centros de serviços de Engenharia distribuídos nas diversas regiões do Estado de 

São Paulo. Todavia, os Centros de Engenharia sofreram ao longo da última década 

com a falta de investimentos em tecnologia e recursos, tornando a tarefa da defesa 

do Patrimônio Público morosa e muitas vezes ineficaz. Nos últimos anos, a PPI tem 

feito investimentos no seu aprimoramento técnico, porém, é fundamental a adoção 

de procedimentos técnicos que incorporem metodologias modernas de Cartografia 

Digital a fim de agilizar seus trabalhos de defesa dos interesses do Estado. É nessa 

direção que caminha o presente trabalho. 

Assim, o presente trabalho propõe técnicas de Cartografia Digital para um melhor 

embasamento técnico na defesa do Estado nessas ações, fornecendo indicações e 

metodologia para o seu uso e aplicações àqueles casos onde são disponíveis 

escrituras,  memoriais descritivos e outras peças técnicas de origem antiga. 

 

 

1.2 Objetivos 

 

O presente trabalho depois de compreender como eram realizados os trabalhos 

topográficos de fins do século XIX e início e meados do século XX, visa a 

propositura de uma metodologia utilizando-se de técnicas da cartografia digital para 

a recuperação de divisas de imóveis rurais de grande extensão servindo-se de 

escrituras e materiais topográficos produzidos na época (dados de levantamento, 

cadernetas, croquis, escrituras etc). 

Como objetivo específico pretende-se com a metodologia proposta determinar as 

coordenadas de todos os vértices que compõem o perímetro de áreas, no sistema 

de projeção cartográfica UTM, compatível com a melhor base cartográfica disponível 

e lançá-la graficamente sobre essa carta. 

Como exemplo de aplicação da metodologia desenvolvida, escolheu-se a Reserva 

Estadual do Curucutú em função das seguintes características: 

• Demanda concreta apontada pela PPI. 

• Número elevado de vértices. 

• Imóvel relativamente grande. 



 

14 

• Antiguidade. 

• Composta por diversos trechos com referenciais magnéticos distintos. 

• Alto grau de complexidade. 

A metodologia a ele aplicada, com simplificações, servirá para outros casos menos 

complexos. 

 

 

1.3 Descrição dos capítulos 

 

No decorrer deste trabalho pretende-se apresentar a fundamentação teórica 

pesquisada a fim de subsidiar a realização do proposto.  

Na fundamentação teórica (capítulos II a IV) procurou-se compreender os métodos e 

procedimentos comuns à prática da topografia realizada no final do século XIX e 

início e meados do século XX, essencial à compreensão das diversas peças 

técnicas consultadas, algumas não inseridas neste estudo. A questão da influência 

da declinação magnética no cálculo das poligonais antigas bem como os métodos 

recomendados na sua obtenção, também são abordados no trabalho capítulo III. 

A questão cartográfica é abordada (capítulo IV), com ênfase à projeção UTM 

(Universal Transversa de Mercator). Isso se faz necessário em face às 

transformações matemáticas que serão aplicadas às poligonais topográficas, e ainda 

por se tratar da projeção cartográfica da base cartográfica a ser criada para abrigar 

os dados tratados no transcorrer do trabalho. 

Objetivando subsidiar os estudos propostos, será apresentado, na parte II (capítulos 

V a IX), um caso concreto, que sintetiza, senão a totalidade, a grande maioria dos 

problemas encontrados durante a reconstituição de poligonais antigas. O imóvel 

denominado Curucutú com 1321 pontos foi escolhido por apresentar diversos 

problemas técnicos a serem tratados e ainda por se tratar de demanda concreta, 

advinda do PPI, órgão do governo do Estado de São Paulo, que apóia tais estudos. 

Como forma de orientação e balizamento de tarefas, apresenta-se o problema 

(capítulo V) e a proposta metodológica (capítulo VI) contendo a descrição da 

metodologia e recomendações a serem aplicadas aos demais casos do gênero. Em 
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seguida, tal metodologia é posta em prática com o processamento do caso concreto, 

descrito nos capítulos VII e VIII, este último apresentando os resultados. 

Após todo o processamento de dados, o imóvel reconstituído relativamente, é 

exportado para uma base de geoprocessamento, onde são aplicados a ele ajustes a 

fim de apresentá-lo numa base cartográfica digital (capítulo IX), a ser desenvolvido 

no trabalho final, junto as conclusões e recomendações. 

Ao final, no capítulo X, são apresentadas as conclusões e recomendações sobre a 

metodologia proposta. 
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CAPÍTULO II – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

2.1 Apresentação 

 

Para que se possam atingir os objetivos do presente trabalho, será feita uma 

fundamentação teórica para embasar os cálculos e procedimentos necessários à 

compatibilização dos trabalhos topográficos advindos de técnicas topográficas 

antigas ao sistema de projeção em que se encontra a base cartográfica no qual será 

lançado. 

Óbvio destacar que em se tratando de áreas territoriais de grandes dimensões como 

o território paulista, deve-se cuidar para que tais dados estejam ao menos corrigidos 

dos efeitos da curvatura terrestre e das deformações inerentes ao Sistema de 

Projeções adotado. 

Fazer um levantamento topográfico significa, independente da época, estabelecer 

um plano topográfico, tangente ao ponto origem, perpendicular à vertical do lugar, e 

executar uma série de medições angulares e lineares com o objetivo de representar, 

no plano de projeção topográfico adotado, todos os detalhes de divisas, acidentes 

artificiais e naturais, áreas, modelagem do terreno etc., de tal forma que, 

considerada a tangência do plano topográfico local, as deformações decorrentes 

sejam as mínimas possíveis.  

Por outro lado, o posicionamento em base cartográfica georreferenciada de um dado 

imóvel representado sobre um sistema topográfico local, implica na necessidade de 

ajustes para que melhor possa ser representado neste novo sistema, devendo, 

desta forma, ser reprojetado, não num plano topográfico qualquer, mas sim no 

sistema de projeção cartográfico adotado. Assim, seus azimutes e distâncias estarão 

referidos a esta projeção, com valores diferentes daqueles medidos no terreno. 

A metodologia proposta neste trabalho refere-se à Cartografia Digital para a 

recuperação de divisas de imóveis rurais a partir de escrituras e memoriais antigos, 

e acontece basicamente em gabinete. Nela são adotados alguns pressupostos 

técnicos advindos do estabelecimento da legislação referente ao 
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georreferenciamento de imóveis rurais: lei 10.267/01, Decretos 4.449/02 e 

5.570/05, bem como sua Norma Técnica para Georreferenciamento de Imóveis 

Rurais – 1° edição, principalmente quanto ao estabelecimento do referencial 

geodésico da base cartográfica, processamento dos dados, produtos finais e 

procedimentos e padrões a serem adotados nos eventuais levantamentos de 

campo necessários à checagens e análises de consistência. 

Nesta Norma, define-se que a projeção cartográfica a ser utilizada nos trabalhos de 

Georreferenciamento de imóveis Rurais é a Projeção UTM (Universal Transversa de 

Mercator) e Datum SAD 69. Dessa forma, neste trabalho, o estabelecimento da base 

cartográfica digital e os cálculos referentes à poligonal topográfica, consideram os 

parâmetros da Projeção UTM como padrão. Tal projeção, por essa mesma razão, 

vem sendo utilizada como padrão no Sistema de Informações Geográficas da PPI. 

Dada a natureza do problema, buscou-se compreender a metodologia dos 

levantamentos topográficos disponíveis no final do século XIX, início e meados do 

século XX, época em que foi realizada grande parte dos trabalhos de apuração das 

terras devolutas estaduais, nas áreas litigiosas, e composição do patrimônio público 

Estadual, sendo particularmente importante no recálculo de cadernetas de campo.  

 

 

2.2 Levantamentos topográficos antigos 

 

Como já dito, é importante tecer algumas considerações acerca das metodologias 

tradicionalmente utilizadas nos levantamentos topográficos, como forma de 

compreender os diversos tipos de levantamento e a forma com que eram coletados 

os elementos constantes das cadernetas de campo no passado (fins do século XIX e 

início e meados do século XX). 

Para que se atinja a finalidade dos levantamentos topográficos que é a 

determinação da posição relativa de pontos sobre a superfície da Terra, fazem-se 

necessárias medições de distâncias horizontais e das direções no plano horizontal e 

vertical do ponto desejado a partir de outros conhecidos (DAVIS et al, 1976). 

Deste modo, para proceder ao levantamento planimétrico dos limites de imóveis 

rurais, devem ser medidas as orientações e respectivos alinhamentos que formam o 
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perímetro do imóvel, as quais serão feitas considerações acerca das formas 

tradicionais de obtenção dessas medidas. 

 

 

2.2.1 Medidas lineares nos levantamentos topográficos 

 

Segundo DAVIS et al, (1976) ao se falar de distâncias entre dois pontos em 

topografia, subentende-se que se trata de distância horizontal, prescindindo do 

desnível que possa haver entre eles. Todavia, são freqüentes as medições e 

anotações de distâncias inclinadas, para sua utilização em mapas, cálculos de 

superfícies etc, coisa que ocorre sobretudo em trabalhos antigos, como os do 

período considerado. 

 O uso de qualquer método de levantamento de distâncias requer preparativos 

iniciais. Antes de tudo, é imprescindível que o alinhamento entre os dois pontos 

esteja perfeitamente assegurado, isto é, determinado no terreno o traço do plano 

vertical que passa pelos dois pontos dados. 

Basicamente, os métodos disponíveis para a medição de distâncias são muito 

numerosos e dependem da precisão requerida, dos objetivos do trabalho e os 

equipamentos disponíveis. Estes fatores determinam, ainda hoje, o processo de 

medida a ser empregado, tanto das distâncias de um alinhamento, como dos 

ângulos deste com um alinhamento de referência. 

Os métodos de obtenção das distâncias podem ser classificados em direta e 

indireta. A medição direta de distâncias ocorre quando se percorre diretamente o 

terreno, procurando obter o número de vezes que uma dada grandeza de 

comprimento conhecido é contida na distância a medir. A medição indireta de 

distância é efetuada por processos outros que não pela sobreposição de medidas 

conhecidas (geralmente pelo emprego de processos ópticos/mecânicos). 

 

 

2.2.1.1  Medidas lineares diretas 
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Uma forma de se obter medidas diretas precisas se dá utilizando fitas metálicas 

“invar”, constituídas de liga de aço e níquel, que apresentam a propriedade de ter 

um coeficiente de dilatação quase nulo. As medidas de distância são realizadas por 

este processo sobre os piquetes de cotas conhecidas, sendo a fita esticada pela 

tensão produzida por um peso em uma das extremidades, tendo o operador de 

confirmá-la, realizando novo levantamento em sentido contrário. Trata-se de 

processo rigoroso, mas de pouco rendimento, usado apenas em operações 

geodésicas e nas medições das bases de triangulação, visto que sua precisão 

atinge valores na ordem de 1/500.000, afirma UZÊDA, 1963. 

A cadeia ou corrente de agrimensor era muito empregada pela sua comodidade, 

apesar de apresentar muitos defeitos. É uma medida de comprimento de 10 ou 20 

metros, composta de 50 ou 100 hastes de ferro, envernizadas em preto, ou de ferro 

galvanizado e inoxidável, ligadas duas a duas por argolas de metal, terminada por 

dois argolões destinados a facilitar a tração pelos operadores. À distância entre duas 

argolas de ligação consecutivas é de 20 cm. Geralmente de dois em dois metros, há 

uma placa de latão numerada, ou um pendente metálico, com dentes, para facilitar a 

leitura.  

 
Figura 2.1 – Corrente de agrimensor do século XIX. 
Fonte: Serviços de documentação da Universidade de Minho Casa de Sarmento – Centro de Estudos 
do Patrimônio. http://www.csarmento.uminho.pt/docs/sms/exposicoes/CatPesosMedidas.pdf 
 

É conveniente que a cadeia seja verificada freqüentemente, pois a tração contínua 

que sofre durante o seu emprego as argolas e os fuzis, ocasiona quase sempre um 

alongamento da cadeia que convém ser corrigido.  

Outro método é o da fita de aço, também chamada de trena, enrolada sobre si em 

tambor ou em cruzeta, que nessa época era formada, em muitos casos, por uma só 

peça de aço, com punhos distensores nas extremidades. É uma lâmina de aço 
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especial, com 20 metros de comprimento e 10 mm de largura, numerada de metro 

em metro, com os meio metros assinalados por grandes rebites e os decímetros por 

pequenos orifícios ou rebites. É o diastímetro mais preciso para a medida de 

alinhamentos (ESPARTEL, 1975).  

Para sua precisão a fita de aço deve ser igualmente verificada. 

 
Figura 2.2 – Ilustração de trena de aço.. 
 

 

2.2.1.2  Medidas lineares indiretas 
 

Para levantamentos dos limites de glebas, levantamento de estradas ou de detalhes 

naturais ou de curvas de nível no interior de uma poligonal topográfica de contorno, 

empregavam-se dois processos: o de levantamento das seções a clinômetro ou 

mesmo a régua e o taqueômetro. O primeiro, geralmente aplicado em regiões 

cobertas por matas, não será detalhado por se tratar de trabalho moroso, pouco 

preciso e não aplicado nos casos de que trata o presente trabalho. 

Os processos taqueométricos, introduzidos no Brasil por Paula Souza (fundador da 

Escola Politécnica), foi o preferido por largo espaço de tempo, pela rapidez, 

comodidade e precisão nas medidas, principalmente em terreno acidentado, onde se 

acentuam suas vantagens, como destaca ESPARTEL, 1975. 

Segundo ele, a origem desse processo deu-se com o desenvolvimento de aparelho 

composto por um tubo com 3 fios os quais denominou de estadias, pelo óptico Inglês 

GREEN em 1778. Tornou-se possível, assim, estabelecer, a partir do princípio da 

proporcionalidade existente entre dois triângulos semelhantes, a distância entre dois 

pontos de forma indireta. 
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Desta forma, a figura 2.3, representa como se dá a medição com visada inclinada 

pelo processo estadimétrico. 
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Os raios virtuais incidem obliquamente sobre a mira, atingindo-a nos pontos A, M e 

B. Traçando-se o segmento A’B’, perpendicular a OM no ponto M, de tal forma que 

A’ se situe sobre o prolongamento de FA e B’ sobre o segmento FB, ficam 

construídos os triângulos AA’M e BB”M 

 
Figura 2.3 – Distância estadimétrica com visada inclinada. 
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Desenvolvendo os cálculos chega-se a seguinte equação: 

 

100); e(geralment  oinstrument  do constante  C

horizonte; o com inclinação de ânguloα

:sendo

Cαcos100HDH

:então unidade, da próximo é cosseno seu pequeno, muito geralmente é α de valor o como

                                          cosαCαcos100HDH

2

2

=

=

+×=

×+×=

 

Na hipótese da leitura vertical se dar pelo ângulo zenital (ângulo contado a partir da 

vertical do lugar, do alto até a linha de visada) tem-se: 

 

;zênite o com inclinação de ângulo  z

:sendo

Czsen100HDH 2

=

+×=

 

 

ESPARTEL, 1975, indicava como preferível o emprego da estádia em lugar da trena, 

visto representar maior economia de tempo no curso dos levantamentos, coisa que 

podia ocorrer em alguns levantamentos antes de advento dos medidores eletrônicos 

de distância. 

 

 

2.2.1.3 Erros nas medições de distâncias diretas e indiretas dos alinhamentos 

 

As observações conduzidas pelo homem se caracterizam pela inevitável presença 

dos “erros de medidas”. Erros que decorrem não apenas de falhas humanas mas 

também da imperfeição do equipamento e da influência das condições ambientais 

nas quais se processa a mensuração. (GEMAEL, 1994).  

Os principais erros cometidos na obtenção das medidas lineares diretas são: 

� Erro no comprimento do instrumento utilizado. 

� Erro de dilatação. 

� Erro causado pela não horizontalidade do diastímetro. 

� Desvio vertical da baliza. 
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� Erro de catenária. 

Os principais erros cometidos na obtenção das medidas estadimétricas são: 

� Erro na leitura da mira. 

� Erro da constante estadimétrica ou número gerador do instrumento. 

� Erro nas medições dos ângulos verticais. 

� Erro de verticalidade da estádia. 

 

 

2.2.2 Medidas angulares nos levantamentos topográficos 

 

Antes de descrever os métodos de medição mais comuns nos trabalhos de campo, 

deve-se fazer uma distinção entre Azimutes ou Rumos lidos e calculados, uma vez 

que tal nomenclatura, pelo que indica as cadernetas antigas consultadas e 

recalculadas no decorrer deste trabalho, faziam parte do cotidiano da topografia. 

Para ilustrar este fato, a figura 2.4, apresenta a imagem de uma planilha de 

caderneta de campo antiga, onde constam colunas para anotação de Azimutes lidos 

e Azimutes calculados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4 – Caderneta de campo de levantamento de 1927 
 



 

24 

São chamados de lidos, os ângulos assinalados na bússola do equipamento 

topográfico, em função, portanto, do meridiano magnético do lugar e com 

aproximação inadequada para os trabalhos topográficos convencionais. Em geral a 

menor graduação da bússola é de 30', muito aquém do desejável para os 

levantamentos topográficos, como destaca GODOY (1988), entre outros. 

Quanto aos calculados, são os azimutes obtidos indiretamente, pelas deflexões ou 

ângulos internos e externos. Relaciona-se o azimute do alinhamento anterior com o 

ângulo de deflexão ou interno do alinhamento seguinte, sucessivamente, tendo-se 

fixado um certo valor inicial (arbitrado). 

Em um levantamento onde são necessárias mudanças de aparelho, se em cada 

estação for necessário orientar e obter a posição do meridiano magnético, o erro 

proveniente dessa fonte seria muito grande, afetando bastante a precisão do 

trabalho. Evita-se isto, utilizando-se os ângulos de deflexão ou internos, medidos no 

limbo horizontal do aparelho, para a obtenção dos azimutes dos alinhamentos por 

cálculo. 

Na primeira estação de um levantamento, o teodolito é nivelado e devidamente 

orientado. Os azimutes são obtidos diretamente por meio da leitura do valor indicado 

pela direção da agulha magnética da bússola do aparelho, da declinatória ou em 

certos casos através de uma bússola de bolso. Já o azimute calculado será o 

mesmo. 

Da segunda estação em diante os azimutes serão obtidos a partir das deflexões, 

ângulos internos ou externos, dependendo do método adotado e a partir de cálculos 

pertinentes. 

Como processos consagrados de levantamentos dos ângulos que os alinhamentos 

fazem entre si em projeção horizontal, destacam-se os seguintes: 
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2.2.2.1   Processo dos ângulos internos e azimutais 

 

Na figura 2.5 considera-se uma poligonal de vértices 1 – 2 – 3 -4 – 5 etc. O processo 

dos ângulos internos e azimutais estabelece os seguintes passos: 

� Instrumento estacionado no ponto 1 

� estabelece-se a coincidência dos zeros do limbo e da alidade; 

� solta-se a agulha da bússola; 

� solta-se e gira-se a parte superior da alidade, até a luneta visar o ponto 2; 

� lê-se então o Azimute ou Rumo do alinhamento inicial. 

 

� Muda-se o instrumento para o ponto 2 

� estabelece-se novamente a coincidência dos zeros do limbo e da alidade; 

� visa-se a baliza a vante no ponto 3 e lê-se na bússola o azimute (lido) do 

alinhamento 2 -3 e o ângulo horizontal no limbo horizontal do aparelho; 

� visa-se a baliza no ponto 1, lendo-se o ângulo horizontal no limbo horizontal 

do aparelho. 

�  

O ângulo A2 será a diferença dos ângulos lidos no limbo horizontal do aparelho nas 

visadas aos pontos 3 e 1 respectivamente.  Caso ocorra a zeragem do limbo 

horizontal no ponto 3, o ângulo lido no ponto 1 será o próprio ângulo interno A2. 
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Figura 2.5 – Medidas angulares. Processo dos ângulos internos. 
 

 

2.2.2.2   Processo das deflexões 
 

 

Deflexão é o ângulo formado pelo prolongamento do alinhamento anterior e o 

alinhamento seguinte, sendo medidos até 180°, para a direita ou para a esquerda, 

do prolongamento do alinhamento anterior COMASTRI(1986).  

As direções relativas dos alinhamentos de uma poligonal podem ser obtidas em 

função dos ângulos de deflexão que cada alinhamento forma com o prolongamento 

do alinhamento anterior, tanto à direita quanto à esquerda.  

Seja a figura 2.6 a poligonal 1 - 2 - 3 - 4 – etc, em cujos vértices instala-se o 

teodolito,  
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Figura 2.6 - Medidas angulares. Processo das deflexões. 
 

O processo das deflexões estabelece os seguintes passos: 

• Com o teodolito instalado em 2: 

• acertam-se os zeros. 

• inverte-se a luneta (posição inversa) e visa-se a baliza colocada no 

ponto 1. 

• Retornando a luneta para a posição direta, com a rotação em torno do 

próprio eixo. 

• solta-se a alidade e procura-se visar a baliza no ponto 3. 

• A leitura no limbo horizontal (
1

Dd )  é o ângulo de deflexão à direita. 

• No vértice 3 lê-se a deflexão à esquerda 
1

Dd , em graduação em 
sentido inverso do limbo. 

O ângulo 
1

Dd , é chamado de deflexão à direita do alinhamento 2 – 3, em relação ao 

prolongamento  do alinhamento anterior 1 – 2, e a deflexão em 3 será à esquerda, 

2
De . 
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2.2.2.3   Leitura dos ângulos Verticais 
 

Segundo UZÊDA (1963), o ângulo formado por duas visadas num mesmo plano 

vertical. O ângulo vertical formado pela direção de um ponto visado A com uma linha 

horizontal OH é o que se denomina: ângulo de altura, de declive ou se sítio, 

podendo ser positivo ou negativo.  

 

 
Figura 2.7 – Medida dos ângulos verticais. 

 

São ditos negativo, quando é formado com uma visada abaixo do plano horizontal, 

representado na figura 2.7 pelo ângulo α; e positivo, quando acima do plano 

horizontal, como no caso do ângulo α’. O ângulo vertical Z, formado pela visada para 

o ponto A, com uma linha vertical 0Y, é denominado distância zenital ou ângulo 

zenital. 

 

 

2.3 Métodos de levantamentos topográficos 

 

O levantamento topográfico consiste num conjunto de operações que se realizam no 

campo e no escritório, a fim de se obter, com precisão, os dados necessários e 

suficientes à reprodução geométrica de determinada área de terreno em planta e em 

escala conveniente.  
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Esses elementos são as coordenadas polares (ângulos e distâncias) que 

determinarão, no desenho, as posições, tanto planimétricas, como altimétricas, dos 

pontos topográficos levantados COMASTRI (1986). 

 

 

2.3.1 Reconhecimento da área 

 

Tem por finalidade proceder o reconhecimento da área a ser levantada, observando 

os melhores locais para o estabelecimento dos pontos da poligonal básica, bem 

como o ponto inicial da mesma. 

 

 

2.3.2 Levantamento da poligonal básica 

 

Do ponto de partida escolhido, inicia-se o levantamento da poligonal, percorrendo 

todo o perímetro até seu fechamento, sendo levantados todos os elementos que 

caracterizam as linhas divisórias da propriedade, os acidentes existentes em suas 

imediações, assim como os pontos característicos que servirão de base para as 

poligonais internas para o levantamento de detalhes, amarração e  controle. 

 

 

2.3.3 Levantamento por caminhamento 

 

Consiste em se percorrer uma série de alinhamentos, cujos comprimentos são 

medidos, ligados por ângulos que também são determinados. Nos casos normais, o 

levantamento de uma área de terreno é feita pelo caminhamento de uma poligonal 

fechada, constituindo-se na poligonal básica do levantamento. Os vértices e os lados 

da poligonal são utilizados para levantamentos dos acidentes topográficos que 

existem em suas imediações pelo emprego dos processos auxiliares de irradiação, 

interseção e ordenadas. 

O método de levantamento por caminhamento é caracterizado pela natureza do 

ângulo que se mede, daí classificar-se em:  
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2.3.3.1 Caminhamento a bússola 
 

ESPARTEL (1975) descreve a bússola do agrimensor, assim chamada, como sendo 

uma caixa com um círculo graduado e uma agulha imantada, livremente suportada 

no centro deste círculo. 

Segundo ele, em qualquer localidade, soltando a agulha da bússola, esta se 

manterá numa mesma posição, aproximadamente coincidente com a linha Norte-Sul 

magnética local.  

Trata-se de levantamento expedito, cuja precisão é bastante afetada devido à 

impossibilidade de se medir ângulos com a precisão desejada, pela bússola, 

(GODOY, 1988). 

Nos trabalhos de levantamento topográfico, a bússola é usada, principalmente, para 

dar a direção dos alinhamentos (azimute ou rumo) em relação à linha Norte-Sul 

magnética, havendo a conveniência de se realizar duas visadas, a da vante e a da 

ré, evitando-se com isso, erros grosseiros, e a influência da atração local, 

proveniente de massas de grande densidade, como jazidas, trilhos, corrente 

eletromagnética, chaves no bolso do operador etc, que desviam a agulha da bússola 

da sua direção Norte-Sul (ESPARTEL, 1975). 

 

 

2.3.3.2 Caminhamento utilizando-se de ângulos de deflexões 

 

Seja o caminhamento 123456781, da figura 2.8, onde há deflexões à direita e à 

esquerda, designadas por D, D1, D2, D3 E D4 e E, E1 e E2, por demonstrações 

matemática, pode-se afirmar que numa poligonal fechada a diferença entre a soma 

das deflexões à direita e a soma das deflexões à esquerda é de 360°. 

Terminado o fechamento da poligonal básica do levantamento, deve-se proceder a 

somatória das deflexões à direita e à esquerda, separadamente, e verificar se a 

diferença entre elas está dentro do limite de tolerância estabelecido. 
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Figura 2.8 – Poligonal topográfica obtida por ângulos de deflexão . 

 

 

2.3.3.3 Caminhamento utilizando-se de ângulos internos 

 

Segundo COMASTRI(1986), para a medição de ângulos internos, quando se 

trabalha com instrumentos cuja graduação do limbo horizontal é no sentido anti-

horário de 0° a 360°, deve-se orientar o caminhamento da poligonal básica seguir no 

sentido contrário a graduação do limbo, a fim de se ter a leitura direta dos ângulos.  

A soma dos ângulos internos de uma poligonal fechada deverá ser igual a (n-2)*180, 

onde n é o número de vértices do polígono. 

 

 

2.3.3.4 Caminhamento utilizando-se de ângulos externos 

 

O procedimento para este tipo de levantamento é semelhante ao anterior descrito, 

mudando-se apenas o sentido do caminhamento, pois para os aparelhos que trazem 

o limbo horizontal graduado de 0° a 360° no sentido horário, deve-se percorrer o 

perímetro da poligonal topográfica no sentido direto, idêntico ao da graduação do 

limbo, conforme indicado na figura 2.8 acima. 
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2.3.4 Compensação de poligonais topográficas 

 

Segundo DAVIS et al (1976), são duas classes os erros que se pode cometer 

quando do levantamento topográfico: os angulares e os lineares.  

Afirma o mesmo autor, que os rumos magnéticos constituem um excelente meio de 

se descobrir erros grosseiros na medição de ângulos de uma poligonal. Em 

poligonais de média precisão se lêem os rumos magnéticos a partir da declinatória 

do teodolito e se comparam com os ângulos obtidos das leituras diretas do círculo 

horizontal do teodolito. 

O erro de fechamento é obtido pelo cálculo da diferença entre a soma real dos 

ângulos medidos e a soma teórica dos mesmos.  

Nas poligonais levantadas utilizando-se dos ângulos de deflexão, a diferença entre a 

soma algébrica das deflexões à direita e a soma algébrica das deflexões à esquerda 

deve ser de 360°. Se forem medidos os ângulos internos, então a soma desses 

ângulos deve ser igual a  (n-2)*180, onde n é o número de vértices da poligonal; e se 

o itinerário seguiu através dos azimutes, o azimute do primeiro lado observado, ao 

fechar-se a poligonal, há de ser igual ao azimute conhecido ou assinalado a este 

lado ao iniciar-se o levantamento da poligonal.  

Os erros real e total nas distâncias medidas, não podem ser determinados, porém as 

coordenadas do primeiro ponto, calculadas em função dos ângulos e distâncias 

anteriores, devem ser iguais às coordenadas do mesmo ponto que tenha servido 

como ponto de partida para o restante dos cálculos. Deste modo se pode falar em 

erro linear de fechamento, causados pelos erros angulares e lineares (DAVIS et al,  

1976). 

Para as poligonais abertas não há meios de se comprovar o resultado final de todas 

as observações, a menos que esta inicie e termine em pontos de coordenadas 

conhecidas. 
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2.3.5 Levantamento de detalhes 

 

Feito o fechamento da poligonal básica, passa o topógrafo a lançar no interior da 

área, poligonais abertas, partindo de vértices escolhidos no perímetro. Estas 

poligonais serão lançadas no terreno, acompanhando as estradas, cursos d’água, as 

grotas e as linhas de cumeada internas, fazendo-se amarrações com todas 

benfeitorias existentes como a outros detalhes importantes, com a finalidade de se 

obter elementos necessários à representação dos acidentes naturais e artificiais 

existentes, possibilitando, deste modo, definir convenientemente a planimetria e 

altimetria do terreno levantado topograficamente. 

O levantamento dos detalhes pode ser feito a partir dos seguintes métodos: 

 

 

2.3.5.1 Método das Irradiações 

 

Neste processo o ponto de interesse é obtido a partir da medição do ângulo entre o 

alinhamento da poligonal básica ou secundária e a distância ao objeto medido. 

Apresenta precisão relativamente boa, mas depende de cuidados do operador, pois 

não há controle dos erros eventualmente cometidos. A figura 2.9 apresenta um 

exemplo de levantamento de um detalhe (construção) por intermédio de irradiações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.9 – Método das irradiações. 
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2.3.5.2 Método das Interseções 
 

No método das interseções os pontos topográficos a serem levantados serão 

definidos pelas interseções dos lados de ângulos horizontais medidos das 

extremidades de uma base estabelecida no terreno, seja da poligonal básica ou 

secundária. A vantagem deste processo é que não há a necessidade de medir 

distâncias, somente ângulos. A desvantagem está no fato de que a distância do 

detalhe à estação só pode ser determinada de modo analítico. É um método 

bastante útil para a medição de detalhes distantes ou inacessíveis.  

A figura 2.10 apresenta um exemplo de levantamento de um detalhe (construção) 

por intermédio de interseções. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.10 – Método das interseções.  
Fonte: DAVIS et al (1976) 
 

 

2.3.5.3 Método das Ordenadas 
 

Este método se aplica ao levantamento de feições curvas como cursos d’água, 

caminhos, estradas sinuosas etc, de conformações irregulares e aproximadamente 

paralelas à linha da  poligonal topográfica. Como se observa na figura 2.11, a 

localização do ponto de detalhe se dá medindo-se uma perpendicular (ordenada) 

traçada a partir do alinhamento da poligonal (abscissa) até este ponto do detalhe 

considerado. Assim, os pontos da feição levantada se situam sobre as ordenadas, 

podendo estar a intervalos regulares ou, mais freqüentemente, irregulares. 
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Normalmente as linhas perpendiculares (ordenadas) à poligonal topográfica 

(abcissas) são traçadas visualmente, exceto quando estas forem muito longas. 

Nesse caso utiliza-se a bússola para orientação, DAVIS et al(1976). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.11 – Método das ordenadas.  
Fonte: DAVIS et al (1976). 
 

 

2.2.6 Estaqueamento da Poligonal 

 

Segundo CARDÃO, 1970, o estaqueamento de poligonais, conforme encontrado na 

grande maioria das cadernetas pesquisadas e calculadas, facilita sobremodo o 

levantamento altimétrico.  

Em geral faz-se o estaqueamento segundo a orientação dada pelo operador do 

teodolito, medindo-se a distância entre as estacas diretamente, com a corrente do 

agrimensor, comenta  GODOY (1988). Em geral, o espaçamento entre estacas é de 

20 metros, variando conforme a precisão requerida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.12 – Estaqueamento da Poligonal. 
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Além das estacas regularmente espaçadas, comumente há a necessidade de se 

cravar estacas intermediárias, isto é, situadas entre duas estacas inteiras e que 

servem para o nivelamento de pontos importantes como elevações, depressões ou 

mudanças de direção no caminhamento da poligonal. Essas estacas intermediárias 

são referenciadas à estaca imediatamente anterior. Assim, uma estaca assinalada 

com o número 4+8, conforme figura 2.12 acima,  significa que está situado entre as 

estacas 4 e 5 (inteiras) e a 8 metros da estaca 4.  

Assim tem-se na figura 2.13, um exemplo de estaqueamento de 20 em 20 metros, 

com seus vértices ocupando as seguintes posições: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.13 – Exemplo de estaqueamento de uma poligonal. 
 

Observa-se que a última estaca coincide com a primeira. 

Ao mesmo tempo esse método permite o cálculo do valor dos comprimentos dos 

lados, multiplicando o número de estacas do alinhamento por 20m e adicionando a 

fração das duas. No exemplo da figura 2.13, o primeiro lado tem 152,30m de 

comprimento, pois são 7 estacas de 20 metros mais 12,30m após a estaca de 

número 7. Assim, d= (7x20)+12,30 = 152,30metros. 
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O cálculo de cada secção da poligonal não está isento de erros grosseiros durante a 

tarefa de transcrição da caderneta de campo para a planilha de cálculo. Uma forma 

de conferência é a realização da somatório do comprimento máximo da poligonal 

pela da multiplicação do número total de estacas da poligonal mais a fração de 

distância de 20 m nas suas extremidades. O resultado desse somatório deverá ser 

igual ao somatório das seções individuais. 
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CAPÍTULO III – ORIENTAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS 

TOPOGRÁFICOS 

 

 

3.1 Introdução 

 

Muito embora o conceito unânime da importância do estabelecimento da orientação 

verdadeira (Norte Verdadeiro - NV) de um dado levantamento topográfico possa 

parecer óbvio, observa-se, junto à bibliografia consultada, que em época não muito 

distante tal conceito parecia de difícil alcance, principalmente em razão do 

instrumento disponível à época. Para isso, empregava-se o método de visadas ao 

sol ou às estrelas, ou seja, empregava-se a astronomia de campo, a qual pouco era 

usado. 

Como se sabe, quando a referência tomada é o meridiano verdadeiro, os rumos e 

azimute são ditos verdadeiros, e quando referenciados ao meridiano magnético, 

serão rumos magnéticos. Para que se possa proceder a conversão entre ambos, 

basta conhecer a diferença entre eles, ou seja, a declinação magnética. 

A figura 3.1 apresenta alguns exemplos de relação entre os azimutes magnéticos e 

verdadeiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 – Relações entre Azimutes Verdadeiros e Magnéticos. 
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3.2 Declinação magnética 

 

A Terra exerce sobre a agulha imantada uma influência semelhante à de um grande 

imã. Uma agulha imantada, quando suspensa pelo seu centro de gravidade, se 

orienta voltando suas extremidades para uma direção aproximada à dos pólos 

geográficos; sendo que esta direção é denominada de meridiano magnético do 

lugar. Este campo magnético muda com tempo e com posição na terra e assemelha-

se, em geral, ao campo gerado por um ímã bipolar (isto é, um ímã reto com pólos 

norte e sul) situado no centro da terra. A linha central do imã bipolar é deslocada da 

linha central da rotação da terra por aproximadamente 11 graus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 – Representação do campo magnético terrestre 
 

Como um grande imã, então, as extremidades de uma dada agulha imantada são 

atraídas por duas forças atuando em dois pontos diametralmente opostos, que são 

os pólos magnéticos da Terra, os quais não coincidem com os pólos geográficos, 

significando assim, que os pólos geográficos nortes e sul e os pólos magnéticos 

nortes e sul não estão situados no mesmo lugar.  

Em qualquer instante, o campo magnético da terra é caracterizado por um sentido e 

por uma intensidade que podem ser medidos. Freqüentemente os parâmetros 

medidos são a declinação Magnética, a intensidade horizontal, H, e a intensidade 

vertical, Z. 
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O campo magnético é diferente em lugares diferentes, além de mudar de posição 

com o tempo. Assim, por seu aspecto irregular, deve ser medido em muitos lugares 

para o conhecimento satisfatório de sua distribuição. Atualmente isso é feito 

utilizando-se satélites, contando com uma rede de aproximadamente 200 

observatórios em terra. Entretanto, existem algumas características regulares do 

campo magnético. Nos pólos magnéticos, a agulha magnética tende a posicionar-se 

verticalmente, pois a intensidade vertical é máxima enquanto a intensidade 

horizontal é nula, não sendo possível determinar a declinação magnética nestes 

pontos. No pólo magnético norte, a extremidade norte da agulha aponta para baixo; 

no pólo magnético sul, a extremidade norte da agulha aponta para cima. No equador 

magnético a inclinação da agulha magnética é zero. Ao contrário do equador 

geográfico da terra, o equador magnético não é fixo. A linha que une os pólos 

magnéticos da Terra  é denominada “meridiano magnético”. 

Em pontos eqüidistantes dos pólos magnéticos da Terra, a atração exercida sobre a 

agulha tem a mesma intensidade, havendo equilíbrio, e naqueles em que a distância 

entre os pólos é desigual , a agulha será mais atraída pelo mais próximo e inclinar-

se-á para ele, ocasionando o que denomina-se inclinação magnética da agulha. 

Em nosso hemisfério, uma agulha imantada, suspensa pelo seu centro de 

gravidade, não somente se orienta no plano do meridiano magnético, como também 

inclina a sua extremidade sul para baixo, formando com o plano horizontal, um 

ângulo denominado ângulo de inclinação. 

Pode-se controlar ou evitar tal inclinação tornando a ponta sul da agulha mais leve 

ou colocando um contrapeso, geralmente de metal cobre enrolado em um ponto 

determinado da ponta sul da agulha. Tais agulhas são denominadas compensadas. 

Em vários pontos da superfície terrestre, a inclinação magnética é nula e ao se 

ligarem estes pontos, obtém-se uma linha denominada equador magnético que se 

encontra bem próximo ao equador geográfico.  

Para que fosse possível estudar a variação da variação magnética, tomou-se um 

plano de comparação e escolheu-se o meridiano geográfico (ou verdadeiro) que 

passa pelo eixo vertical da agulha. Esse ângulo é conhecido como declinação 

magnética. 
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Como se sabe, o meridiano geográfico de um lugar é o plano que passa por este 

ponto e pelos pólos da Terra e a projeção de sua intersecção com o plano horizontal 

é chamada de “meridiana”, determinado através de observações astronômicas no 

passado e por rastreamento de satélites dentre os outros métodos atualmente. Isso 

sem falar nos giro-teodolitos. 

Já o meridiano magnético cuja direção é obtida pela bússola a partir de uma agulha 

imantada, varia continuamente. A Terra atua semelhantemente a um corpo 

magnético com o pólo norte magnético não tendo posição fixa. Assim sendo, o 

meridiano magnético não é paralelo ao geográfico (ou verdadeiro) e sua direção não 

é constante. A agulha magnética permanece apontando para uma posição paralela 

às linhas de força magnéticas que atuam nas vizinhanças da agulha. A direção da 

agulha magnética define o meridiano magnético naquele ponto e naquele tempo 

específico. Embora varie, o meridiano magnético é empregado como uma linha de 

referência constante em um levantamento topográfico. 

Na maioria das vezes o meridiano magnético do lugar não coincide com o meridiano 

geográfico, formando entre si um ângulo chamado de declinação magnética. 

Assim, define-se como declinação magnética como sendo o ângulo formado entre as 

duas meridianas, a geográfica ou verdadeira e a magnética, conforme ilustração da 

figura 3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3 – Declinação Magnética. 
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A declinação magnética é dita ocidental ou positiva quando a ponta norte da agulha 

se volta para oeste, e oriental ou negativa, quando para leste. 

Quando o norte magnético se confunde com o norte geográfico ou verdadeiro, não 

há ângulo entre eles e, conseqüentemente, a declinação magnética é nula. 

Em função dos fatores tempo e lugar, esse ângulo de declinação magnética 

apresenta as variações: 

a) Variação geográfica: numa mesma época, cada local apresenta um 

determinado valor para a declinação. Os pontos da Terra que, num dado 

instante, tem o mesmo valor de declinação, quando ligados por linhas 

imaginárias, formam as linhas isogônicas e as cartas que contém essas linhas 

são cartas isogônicas. 

b) Variação secular: com o decorrer dos séculos, o pólo norte magnético caminha 

em torno do pólo norte geográfico, havendo grandes alterações no valor da 

declinação em um local, mudando inclusive de sentido, isto é, passando de E 

para W, atinge um limite não determinado, começa a decrescer e repete o 

processo de variação, indefinidamente. 

As primeiras observações ocorreram na França em 1580. Nessa época em Paris, a 

declinação era de 9° oriental e foi diminuindo até que chegou a 0° em 1660; daí, 

passou a ser ocidental até 1814, quando atingiu o valor de 22°30´, voltando então 

para leste, conforme representação da figura 3.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4 -  Representação Gráfica da Variação Secular. 
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As observações mais antigas no Brasil datam de 1660, em Cabo Frio. Nessa 

ocasião, foi observada a declinação de 13° sentido oriental. Em 1850, atingiu o valor 

de 0° e em 1942, 14°20´W. Na cidade de São Paulo, por volta de 1800, a declinação 

magnética era de 7°15’ para E, enquanto hoje se situa na casa dos 20° W. 

c) Variação anual: esta variação não é bem definida e sua distribuição não é 

uniforme pelos meses do ano. A variação existente no decorrer dos meses é 

relativamente pequena além de não uniforme e, dependendo do rigor que a 

finalidade do trabalho exija, deve ser levada em conta ou não. A variação média 

anual de um lugar do globo terrestre pode ser obtida pelas cartas isogônicas - 

isopóricas, onde aparecem curvas abrangendo regiões de mesma variação 

anual da declinação, curvas estas chamadas isopóricas. Estas, juntamente com 

as curvas isogônicas que ligam locais de mesma declinação magnética, 

permitem determinar, com relativa precisão, o valor da declinação em certo 

lugar e para uma dada época. 

 

 

3.3 A influência da declinação magnética nos levantamentos 

 

Segundo SOUZA(1978), todo levantamento topográfico deve apresentar-se 

devidamente orientado e, para tal, torna-se necessário que se tenha um plano de 

referência relativamente imutável, que possibilite determinar, em qualquer época, os 

elementos necessários que caracterizam os acidentes projetados. 

Todos os pontos a determinar no terreno devem relacionar-se a, no mínimo, à linha 

Norte-Sul magnética.  

Ainda segundo o mesmo autor, a direção adotada como de referência à 

determinação dos ângulos azimutais de todos os alinhamentos pode ser arbitrária, 

porém quando se representam graficamente os pontos do terreno, em 

levantamentos topográficos, deverão ser sempre relacionados com o meridiano 

magnético e também com o meridiano geográfico; a isto se denomina orientação 

topográfica. 
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Como, em topografia os trabalhos são realizadas em áreas relativamente pequenas, 

pode-se desprezar o efeito da convergência dos meridianos geográficos, subtituindo-

os por outros denominados meridianos verdadeiros, cujos traços no plano horizontal, 

são paralelos entre si e ao meridiano geográfico. 

 

 

3.3.1 Aviventação de rumos 

 

Segundo GODOY (1988), aviventar significa avivar, atualizar. Nesse sentido, 

aviventar um rumo é reproduzir na época atual a demarcação de um alinhamento já 

demarcado em época anterior, mas cujos vestígios se perderam ou se tornaram 

confusos.  

Procedimento muito comum no passado, os levantamentos topográficos de campo 

referiam seus rumos ou azimutes ao meridiano magnético, sobretudo devido a dois 

fatores: o primeiro atribuído à facilidade da obtenção de um azimute inicial (pouco 

preciso) e posterior transporte por meio dos ângulos de deflexões ou ângulos 

internos aos demais alinhamentos; o segundo, à não exigência e demanda do 

mercado usuário por levantamentos referenciados a sistemas em âmbito mais 

abrangentes, com escalas de âmbito municipal, estadual e nacional, o que tornava 

de menor importância a questão da referência, tanto de posição quanto de 

orientação. 

Como visto anteriormente, o fato do meridiano magnético variar continuamente, de 

modo não linear, de lugar para lugar, faz com que o referencial de direção 

estabelecido no passado, à época do levantamento, não seja o mesmo em outra 

época em particular com a época atual. Desta forma, a busca de informações 

cartográficas acerca dos valores de declinação magnética (cartas isogônicas) e 

variação anual (cartas isopóricas) assume grande importância nos trabalhos de 

aviventação de rumos. 
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3.3.2 Uso das cartas isogônicas e isopóricas 

 

Os anuários fornecidos pelo Observatório Nacional possuem tabelas com as 

declinações magnéticas e suas variações para diferentes localidades do Brasil, 

assim como mapas isogônicos e isopóricos do Brasil, com os quais se pode 

determinar o valor da declinação magnética em qualquer lugar do nosso território. 

Contudo não se deve exigir delas precisão elevada, que somente uma observação 

local poderia fornecer. 

No Estado de São Paulo, foram localizados especialmente para uso neste trabalho, 

dois mapas isogônicos no Instituto Geográfico do estado de São Paulo, sendo um de 

1908 e outro do ano de 1922, apresentando maior valor de escala com relação às do 

Observatório Nacional, o que possibilita maior precisão na obtenção por 

interpolação, dos valores de declinação desejados. Todavia, tais Cartas apresentam 

tão somente as isolinhas de declinação (isogônicas) mas não as isolinhas das 

variações anuais, necessárias aos cálculos ao longo do tempo. No entanto, essa 

variação anual pode ser obtida a partir dos citados mapas. 

Por serem considerados mapas históricos, foi permitida tão somente a reprodução 

por meio fotográfico. Sua utilização neste trabalho será apresentada mais adiante. 

O processo de obtenção do valor da declinação magnética de determinados 

alinhamentos deve considerar algumas variáveis, como: 

• A data dos mapas isogônicos utilizados; 

• Localização da área de interesse nesse mapa; 

• O valor da declinação obtido do mapa isogônico por interpolação; 

• O valor da declinação magnética do levantamento de interesse; 

• Obtenção do valor da variação média anual da declinação magnética, 

utilizando-se uma carta isopórica, ou duas isogônicas de datas convenientes; 

• Intervalo de tempo entre a carta isogônica e a época que se deseja obter o 

valor da declinação magnética; 

• O produto da variação média anual pelo intervalo de tempo fornece o valor da 

variação magnética entre o valor na carta isogônica e a data desejada (d): 
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• Conhecido o rumo magnético (RM) de determinado alinhamento e determinada 

a declinação magnética do lugar na mesma ocasião, o rumo verdadeiro (RV) do 

referido alinhamento será calculado pela expressão: 

 

 

 

 

 

Quanto ao valor da variação anual da declinação Magnética (
anual
V ), quando da 

inexistência das cartas isopóricas, pode ser calculada a partir de dois valores de 

declinação de um mesmo ponto de épocas diferentes. Trata-se de cálculo aritmético 

simples e consiste na diferença entre os valores de declinação, dividido pelo 

intervalo de tempo entre eles. 

 

 

 

 

 

 

3.3.3 Emprego do modelo matemático do campo magnético global 

(MMG) 

 

O modelo do campo magnético global (MMG) tem como principal finalidade predizer 

os valores de declinação magnética no futuro em qualquer ponto da superfície 

global, tendo seus parâmetros matemáticos periodicamente revisados, visto que as 

taxas de variação do campo magnético também variam.  

Sendo largamente utilizado em sistemas civis de navegação, o modelo magnético 

global, o programa computacional associado, e a documentação são distribuídos 

pelo Centro Nacional de dados Geofísicos dos Estados Unidos. O modelo é revisado 

em intervalos de 5 anos, sendo que o modelo atual expira em 31dezembro de 2009. 

A data limite para o processamento do valor da declinação é de 1 de janeiro de 

1900. 
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A interface para o cálculo dos valores da declinação magnética está disponibilizado 

no endereço eletrônico na internet da Nacional Geophysical Data Center. 


