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CAPÍTULO 5 
 

Proposta de metodologia para obtenção de informações planimétricas 

georreferenciadas de imóveis rurais e urbanos 

 
5.1 Introdução 

 

 É fundamental que se obtenham informações georreferenciadas dos imóveis 

urbanos e rurais para uso no registro de imóveis, bem como nas desapropriações, por 

exemplo, quando da implantação de vias de transportes rodoviários ou ferroviários. 

Essas desapropriações envolvem, na maioria das vezes, inúmeros imóveis 

gerando um custo bastante alto de levantamento topográfico que, para esse fim, só é 

contratado para se confirmar as dimensões dos imóveis, já que os documentos 

oficiais, (escrituras, matrículas) via de regra, descrevem os imóveis com medidas 

diferentes da real. 

 

5.2 Metodologia para georreferenciamento de imóveis rurais e urbanos 

 

 Implantar uma rede de referência de âmbito municipal com densidade de 1 

vértice a cada 3 km2 na área urbana e na área rural 1 vértice a cada 16 a 50 km2, 

conforme a densidade demográfica de interferências e do uso e ocupação do solo, 

cujos elementos de referência em hierarquia de precisão são (NBR 14.166): 

- Marco geodésico de precisão; 

- Marco geodésico de apoio imediato; 

- Ponto topográfico principal; 

- Ponto topográfico secundário; 

- Ponto de referência fundiária; 

- Ponto de esquina; 

- Ponto de referência de gleba (área ainda não objeto de loteamento); 

- Ponto de referência de segmento de logradouro. 
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Na área urbana deve-se fazer o adensamento garantindo que os pontos de 

esquina não fiquem a mais de 250 m de pontos topográficos secundários e a mais de 

400 m de pontos topográficos principais. 

 Em gleba objeto de loteamento é necessário implantar uma base de no 

mínimo dois pontos para apoio da estrutura do levantamento e a partir dos pontos 

materializados dessa estrutura são  medidos os pontos de divisa. Com base no 

levantamento é feito o projeto do loteamento. Após sua aprovação devem ser locadas 

as ruas, definindo-se as quadras e também os lotes. 

Cada quadra deve ter no mínimo 2 pontos de esquina materializados, 

diagonalmente. A partir desses pontos é possível fazer a locação e verificar se as 

dimensões de cada face da quadra correspondem com a somatória das testadas dos 

lotes e se estão de acordo com o projeto de loteamento aprovado. 

 Para o imóvel rural os chamados marcos primordiais, referenciadores da 

estrutura fundiária, serão implantados com o rigor dos pontos topográficos principais 

(NBR 14.166). 

 Os trabalhos de implantação da rede de referência podem usar as técnicas 

convencionais de levantamento topográfico e geodésico ou as que utilizam o 

rastreamento de satélites. 

Os elementos da rede de referência devem ter suas coordenadas geodésicas e 

plano retangulares, tanto no sistema transverso de Mercator – UTM, RTM, LTM, 

adotado pelo sistema cartográfico brasileiro, como no Sistema Topográfico Local. 

Os levantamentos têm poligonais desenvolvidas seguindo as seguintes fases 

(NBR 13.133): 

1 – Planejamento, seleção de equipamentos e métodos; 

2 – Estabelecimento de pontos de apoio/controle; 

3 – Levantamento de detalhes; 

4 – Cálculos e ajustes; 

5 – Geração de original topográfico; 

6 – Desenho topográfico final; 

7 – Relatório técnico. 
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Independentemente da técnica utilizada, os levantamentos são classificados 

segundo o INCRA, 2003, em:  

• De controle: aqueles que fornecem o arcabouço de pontos diversos 

destinados à utilização em outros levantamentos de ordem inferior. 

• Cadastrais: destinado ao levantamento dos limites definidores do 

imóvel rural, de sua superfície topográfica, de seus acidentes naturais, 

artificiais e culturais. 

 

Para o INCRA a utilização do plano topográfico local como referência é 

considerado inadequado, porém este autor sugere sua utilização conforme 

apresentado no item 6.2.1. 

Conforme já descrito no item 3.3.1, a área de abrangência do sistema 

Topográfico Local será função da precisão requerida para a determinação das 

posições dos pontos levantados pelo levantamento topográfico e do erro decorrente 

da desconsideração da curvatura terrestre, que por sua vez, é função da distância do 

ponto mais afastado do levantamento em relação à origem do sistema. 

 Para Idoeta; Marcouizos (1997), os valores ideais para as dimensões radiais à 

origem, determinantes da área de abrangência do sistema são: 

- de um modo geral: 80 km para um erro relativo máximo de 1:15.000; 

- para cartografia de âmbito municipal: 70 km para um erro relativo máximo de 

1:20.000, e 

- para cartografia, em áreas urbanas e especiais: 35 km para um erro relativo de 

1:100.000. 

 

Estes valores podem ser reduzidos em função do relevo do terreno. As 

altitudes da maioria dos pontos do terreno, na dependência da sua configuração e da 

finalidade do levantamento topográfico, devem estar a mais ou menos 150m de 

desnível em relação a altitude média do terreno. 
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5.2.1 Metodologia para georreferenciamento de imóveis rurais 

 

 Os trabalhos de natureza fundiária são normatizados pelo INCRA e as 

informações georreferenciais devem ser obtidas a partir dos dados fundamentais do 

Sistema Cartográfico Nacional e seus desdobramentos quando homologados pelo 

IBGE. A infra-estrutura básica é: 

- Cadeias geodésicas de triangulação de 1ª ordem; 

- Redes geodésicas fundamentais ou secundárias; 

- Poligonais geodésicas de alta precisão ou secundárias; 

- Redes geodésicas estaduais estabelecidas a partir do rastreamento de sinais de 

satélites de posicionamento; 

- Estações receptoras de sinais de satélites do GPS, da RBMC/IBGE; 

- Estações receptoras de sinais de satélites do GPS, da Rede INCRA de Bases 

Comunitárias - GPS-RIBaC; 

- Folhas de cartas gerais em escala topográfica que compõem os produtos 

finais do Sistema. 

 

Devem ser utilizadas estações do SGB ou pontos de ordem compatível, para 

referenciar a implantação de apoio geodésico quando não existirem, na região, infra-

estrutura cartográfica e geodésica. 

A determinação das coordenadas do apoio geodésico será, preferencialmente, 

por rastreamento de satélites com receptores geodésicos com as devidas técnicas de 

processamento para obtenção de coordenadas e redução ao geóide. 

  

Segundo o INCRA, as poligonais dividem-se em:  

 

• Poligonais geodésicas de precisão – controle básico.  

 

Tem por finalidade o transporte de pontos de controle planimétrico a partir de 

vértices da rede fundamental brasileira como definida pelo IBGE, ou que tenham 
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sido determinados através de técnica que permita classificá-lo como pertencente à 

classe P1. As especificações para sua implantação estão no anexo 1.  

 

• Poligonais geodésicas de apoio à demarcação – controle imediato. 

 

Tem por finalidade implantar pontos de controle para levantamentos de 

imóveis rurais, fornecendo coordenadas a partir das quais serão feitas as operações 

topográficas de demarcação ou, ainda, apoio a outros levantamentos. Deverão partir 

e chegar em pontos distintos com acurácia definida nas classes P1 ou P2. As 

especificações para sua implantação estão no anexo 2. 

 

• Poligonais para fins topográficos – Demarcação. 

 

Tem por finalidade proporcionar o levantamento de imóveis rurais, 

demarcando-o segundo anteprojeto de parcelamento ou limites respeitados pelos 

confrontantes, fornecendo coordenadas dos vértices e das divisas, permitindo a sua 

caracterização. Por sua natureza topográfica poderá prescindir de reduções 

geodésicas em seu cálculo. Deverão partir e chegar em pontos distintos com acurácia 

definida nas classes P1 ou P2. As especificações para sua implantação estão no 

anexo 3. 

 

O INCRA classifica os levantamentos em 3 classes, tabela 5.1, de acordo com 

a acurácia planimétrica – P, após ajustamento, a saber: 

 

Classe Acurácia 
(σ)  

Finalidade 

P1 +/-   100 mm Controle básico. Georreferenciamento 
P2 +/-   200 mm Controle imediato. Georreferenciamento 
P3 +/-   500 mm  Cadastrais. Georreferenciamento 

             Fonte: INCRA, 2003 

 

Tabela 5.1 – Classificação segundo a acurácia 
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Cabe comentar que para o georreferenciamento a NBR13.133 indica para a 

finalidade de adensamento da rede geodésica, a poligonal planimétrica classe IP, cujo 

desenvolvimento é com teodolito e medidores de distâncias eletrônicos, podendo 

enquadrar-se na categoria de controle básico. 

Para as poligonais de controle imediato e de âmbito local, também atendem a 

finalidade indicada pelo INCRA as poligonais IIP – apoio topográfico para projetos 

básicos, executivos, como construídos e obras de engenharia; poligonal IPRC – apoio 

topográfico da rede de referência cadastral municipal, apoiada na rede geodésica 

densificada por poligonal classe IP ou processo equivalente, e poligonal IIPRC – 

poligonais auxiliares da rede de referência cadastral municipal destinada a 

determinação dos pontos referenciadores de quadras ou de glebas, todas previstas na 

NBR 13.133 e desenvolvidas com teodolitos e medidores eletrônicos de distâncias. 

 

5.2.2 Metodologia para georreferenciamento de imóveis urbanos 

 

Para imóveis urbanos o georreferenciamento será feito através do Sistema 

Topográfico Local, já que as áreas envolvidas são menores e as áreas urbanas dos 

municípios brasileiros inserem-se num quadrado de 100 km de lado. 

Conforme já descrito, a origem do STL deve estar posicionada, 

geograficamente no centro da região, de modo a que nenhum ponto esteja a uma 

distância superior a 50 km da origem (NBR 14.166). 

A dimensão máxima do plano topográfico é limitada a 70 km, a partir da 

origem do STL, de maneira que o erro relativo, decorrente da desconsideração da 

curvatura terrestre, não ultrapasse 1:50.000 nesta dimensão e 1:20.000 nas 

imediações da extremidade desta dimensão, sendo que a dimensão máxima do plano 

topográfico é a metade da diagonal de um quadrado de 100 km de lado, 

correspondente à área máxima de abrangência do Sistema Topográfico Local (NBR 

14.166). 

Tanto no caso dos valores ideais para a determinação da área de abrangência 

do sistema como no de suas reduções em função do relevo do terreno, novos planos 

tangentes devem ser estabelecidos, caracterizando sistemas topográficos locais com 
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origens distintas interligados entre si por pontos comuns e com coordenadas 

geodésicas conhecidas. 

Na execução dos levantamentos topográficos para fins de 

georreferenciamento dos imóveis, serão levadas em conta as situações apresentadas a 

seguir. 

 

5.2.2.1 Município com Rede de Referência Cadastral Municipal - RRCM 

materializada e Sistema Topográfico Local – STL definido 

 

Inúmeros municípios já implantaram a RRCM. Como exemplo apresenta-se o 

caso do município de Campinas – São Paulo (Costa; Idoeta, 1996). 

Os objetivos da RRCM de Campinas são: 

• Apoiar a elaboração e a atualização de plantas cadastrais municipais e 

amarrar, de um modo geral, todos os serviços de topografia, visando sua 

incorporação às plantas cadastrais. 

• Referenciar todos os serviços topográficos de demarcação, de anteprojeto, de 

projeto, de implantação e acompanhamento de obras de engenharia em geral, 

de urbanização, de levantamento de obras como construídas e de cadastro 

imobiliário para registro público e multifinalitário.  

• Permitir a compatibilização dos procedimentos no sentido de estabelecer  a 

infra-estrutura de apoio geodésico e topográfico que proporciona a 

normatização e sistematização de todos os levantamentos topográficos, em 

qualquer escala e qualquer finalidade, executados por agentes públicos ou 

privados, possibilitando a atualização e complementação das plantas 

cadastrais. 

• Apoiar os trabalhos representados no plano topográfico local em escala 

1:1.000 ou maiores e os destinados à cartografia, representados em projeção 

cartográfica UTM, usualmente em escalas 1:2.000 ou menores. 

 

A rede foi projetada para ter 80 vértices garantindo um vértice a cada 4 km2, 

abrange a área urbanizada e os distritos. 

O método de medição foi o rastreamento de satélites – GPS. 
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Optou-se pela criação de uma rede de controle (14 vértices) e uma rede de 

adensamento. Inicialmente a implantação de 14 vértices amarrados a outros 12 

vértices com injunção no vértice Valinhos, da rede PREF/USP, figura 5.1. 

A rede de primeira ordem executada em conjunto pela Prefeitura Municipal 

de Campinas e a Universidade de São Paulo, formou blocos de 40 km2 que podem 

ser adensados conforme as necessidades e prioridades dos diversos projetos. 

A tabela 5.2 apresenta a denominação dos pontos da rede de Campinas, a 

tabela 5.3 apresenta as sessões e os vetores do ajustamento da rede e a tabela 5.4 as 

projeções UTM dos pontos principais nos data WGS-84, SAD-69 e Córrego Alegre. 

 

 

Figura 5.1  Mapa da rede de Campinas com as observações realizadas 
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Nº Ponto principal Nº Ponto azimute 

1 MERCEDES 1A TELESP

2 CEMITÉRIO DOS ALEMÃES 2A VIDA NOVA 

3 IPAUSSURAMA 3A IPAUSSURAMA AZIMUTE 

4 UNICAMP/OBSERVATÓRIO 4A UNICAMP/OBSERVATÓRIO AZIMURTE 

5 TREVO BARÃO GERALDO 5A CEASA

6 PREFEITURA 6A EDIFÍCIO CAMPI TOWER

7 MIRANTE FAZENDA MONTE D’ESTE 7A MIRANTE AZIMUTE 

8 BAIRRO DAS PALMEIRAS 8A CONDOMÍNIO LIX 

9 FAZENDA ATALAIA 9A FAZENDA ATALAIA AZIMUTE 

10 TELEBRÁS 10A CAPRICÓRNIO

11 VIADUTO DO ANEL VIÁRIO 11A CEMITÉRIO DAS ACÁCIAS

12 CHAPADÃO 12A CHAPADÃO AZIMUTE 

13 VALINHOS 13A  

 

 

Tabela 5.2  Denominação dos pontos principais e pontos azimutes 

 

 

 
1720 VALI MERC CEMI IPAU 
1630 IPAU PREF TREV UNIC 
1700 UNIC MIRT PALM PREF 
1770 PREF CHAP   
1770 PREF TREV   
1710 PALM ANEL   
1860 ANEL CHAP   
1990 PALM TELE   
1991 VALI TELE   
2010 TELE ATAL   
2210 ATAL MIRT   
2211 IPAU TREV   
1730 VALI ANEL PREF  
1931 VALI ATAL   
1790 PALM ATAL   
1720 MERC IPAU   

 

 

Tabela 5.3  Sessões e vetores do ajustamento da rede Campinas 
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NOME  WGS-84 (m) SAD-69 (m) C.ALEGRE (m) 

MERC NORTE 
ESTE 

7454727,901 
283390,827 

7454773,831 
283435,284 

7454736,281 
283417,003 

CEMI NORTE 
ESTE 

7455805,319 
276964,332 

7455851,250 
277008,798 

7455813,700 
276990,513 

IPAU NORTE 
ESTE 

7462447,168 
281808,426 

7462493,088 
281852,887 

7462455,542 
281834,606 

UNIC NORTE 
ESTE 

7475483,975 
288807,439 

7475529,876 
288851,895 

7475492,338 
288833,616 

TREV NORTE 
ESTE 

7472211,723 
286731,518 

7472257,629 
286775,976 

7472220,089 
286757,695 

PREF NORTE 
ESTE 

7466010,693 
288963,580 

7466056,606 
289008,032 

7466019,063 
288989,753 

MIRT NORTE 
ESTE 

7480286,649 
292157,244 

7480332,542 
292201,696 

7480295,006 
292183,418 

PALM NORTE 
ESTE 

7466502,679 
293961,513 

74665448,590 
294005,959 

7466511,047 
293987,683 

ATAL NORTE 
ESTE 

7474461,041 
304332,416 

7474506,937 
304376,850 

7474469,399 
304358,579 

TELE NORTE 
ESTE 

7468421,559 
313350,884 

7468467,459 
313395,302 

7468429,919 
313377,037 

ANEL NORTE 
ESTE 

7459417,616 
292422,161 

7459463,536 
292466,606 

7459425,989 
292448,331 

CHAP NORTE 
ESTE 

7466909,517 
285637,514 

7466955,430 
285681,971 

7466917,887 
285663,692 

VALI NORTE 
ESTE 

7454939,192 
298486,420 

7454985,116 
298530,856 

7454947,568 
298512,583 

 

Tabela 5.4  Projeções UTM ajustadas dos pontos principais 

Meridiano central 45º 

 

Os 14 sítios foram estudados para que apresentassem acessibilidade, 

perenidade do vértice, desobstrução de 15º acima do horizonte e isenção de fontes de 

ruídos e reflexão, em função do método de medição. 

A implantação de cada vértices do adensamento foi amarrado a pelo menos 3 

vértices da rede de controle ou da rede PREF/USP. 

A rede de controle adotou como nomenclatura dos pontos o prefixo PREF 

seguido do numeral 1001 até 1014. A rede de adensamento adotou o prefixo PM 

seguido do numeral 2000 até 2065. 

Para os pontos criados a partir da rede de adensamento a nomenclatura 

adotada será PREF seguido do numeral 3000 em diante. 

A materialização é feita com gravação de pinos de bronze nas lajes, frisos, 

rochas ou marcos de concreto em forma de tronco de pirâmide com topo quadrado de 
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15cm x 15cm, base de 25cm x 25cm e altura de 50cm, tendo em sua volta uma 

calçada com largura de 80cm. 

A intervisibilidade é obrigatória a pelo menos um outro vértice garantindo a 

amarração e orientação de poligonais. 

A medição adotou o método de rastreamento diferencial estático medindo-se 

a portadora L1 com duração de rastreio de duas horas para os pontos de controle e 

uma hora e meia para os pontos de adensamento. Os pontos são ocupados em pelo 

menos duas seções. 

O STL tem origem no vértice Prefeitura da rede PREF/USP e altitude 

estabelecida em 700m, coordenadas da origem X = 150.000 m e Y = 250.000 m e o 

sistema de referência é Córrego Alegre, pois todo o mapeamento existente encontra-

se nesse sistema. 

  

Outro exemplo é o METRÔ de São Paulo que implantou, em convênio com a 

EPUSP, uma rede de referência com metodologia GPS, com 27 pontos 

georreferenciados que são utilizados como apoio aos levantamentos topográficos 

destinados a elaboração de projetos, locação de obras e desapropriações. 

 

5.2.2.2 Município sem Rede de Referência Cadastral Municipal materializada  

 

Neste caso o procedimento é incentivar a sua implantação indicando ao poder 

público municipal os procedimentos técnicos e legais conforme NBR 14.166, que 

traz uma sugestão de lei para sua criação. 

Segundo a NBR 14.645/2 e exclusivamente para evitar enganos de 

localização da quadra, devem ser determinadas às coordenadas geodésicas ou as 

projeções cartográficas UTM, da intersecção dos eixos de logradouros mais próximo 

do lote em questão, considerando este ponto como referência aproximada. 

A tolerância em posicionamento deve ser de 10m e poderá ser realizada da 

seguinte forma: 

• Interpolação gráfica ou digitalização em carta cadastral na escala 

1:10.000 ou maior, com Padrão de Exatidão Cartográfica - PEC 

Classe A (Decreto Federal nº 89.817/84). 
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• Através de fotografia aérea, na escala média de 1:10.000 ou maior, 

desde que tenha a coordenada geodésica de centro de fotograma, 

obtida por posicionamento por satélite. 

 

• Posicionamento geodésico por satélite. 

 

5.3 Diagrama de vinculação de elementos da RRCM e do INCRA com o SGB 

 

O quadro 5.1  mostra a vinculação dos elementos de uma Rede de Referência 

Cadastral Municipal – RRCM (NBR 14.166) e uma Rede de Referência do INCRA, 

com o SGB. Apresenta a hierarquia dos pontos do controle básico implantados a 

partir da rede fundamental do SGB ou de redes homologadas pelo IBGE e seus 

adensamentos, controle imediato e demarcação. 

 

         - Redes Geodésicas Estaduais  
          - RIBaC *   

                                   - RBMC * 
                                     

  RRCM              INCRA 
                     
  

MARCO GEODÉSICO DE  

PRECISÃO 

  
POLIGONAIS GEODÉSICAS 

DE PRECISÃO 

 

CONTROLE BÁSICO

 
  

MARCO GEODÉSICO DE 

APOIO IMEDIATO 

  
POLIGONAIS GEODÉSICAS 

DE APOIO À DEMARCAÇÃO 

 

CONTROLE 

IMEDIATO 

 
  

PONTO TOPOGRÁFICO 

PRINCIPAL 

  
POLIGONAIS  

TOPOGRÁFICAS 

 

DEMARCAÇÃO 

 
 

PONTO DE 

ESQUINA 

 PONTO 

TOPOGRÁFICO 

SECUNDÁRIO 

 PONTO DE 

REFERÊNCIA 

FUNDIÁRIA 

 PONTO DE 

REFERÊNCIA DE 

GLEBA 

 

 
SGB 

 
* RBMC – Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo 

* RIBaC – Rede INCRA de Bases Comunitárias do GPS 

 

Quadro 5.1  Diagrama de vinculação de elementos da RRCM  
e do INCRA com o SGB 
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CAPÍTULO 6  

 

Proposta de procedimentos para obtenção de informações planimétricas 

georreferenciadas de imóveis rurais e urbanos 

 

6.1 Introdução 

 

Considerando o alto custo de levantamento topográfico planimétrico para 

confirmar as medidas das divisas dos imóveis e objetivando a minimizar esses custos 

apresenta-se a seguir uma proposta de procedimento para georreferenciar os pontos 

limites dos imóveis tornando os documentos oficiais representativos do espaço real 

ocupado pelo imóvel rural ou urbano e, portanto, adquirindo confiabilidade para uso 

nas desapropriações. 

Ainda, as informações georreferenciadas devem ser anexadas ao cadastro, 

quando da sua criação, tornando o sistema eficaz e confiável. 

  

6.2 Procedimento para georreferenciamento de imóveis rurais e urbanos 

 

Inicialmente deve-se fazer uma análise detalhada da documentação existente 

do imóvel objeto do levantamento, tais como: escritura, documento do Registro de 

Imóveis e plantas, para que seja possível a identificação das divisas e seus 

confrontantes.   

Qualquer que seja a técnica para se determinar posições é fundamental que se 

faça um planejamento para melhor alcançar os objetivos e acurácias desejáveis e 

ainda, atender as normas brasileiras NBR 13.133, NBR 14.166, NBR 14.645/1 e 

NBR 14.645/2 e normas de órgãos oficiais como o  IBGE e INCRA.  

 O planejamento é fundamental no desenvolvimento do levantamento. Bueno 

(1995) relaciona alguns procedimentos para implantação do apoio topográfico 

através de observações com GPS, porém, também deve ser considerado para outras 

técnicas de levantamento, a saber: 
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• Após a estimativa da quantidade de pontos do levantamento é conveniente 

escolher sua localização aproximada projetando-os sobre um mapa, aerofoto 

ou imagem da região, em escala que dê uma noção de conjunto do projeto. 

• Nenhum ponto deve ser incluído no projeto final sem que antes seja 

vistoriado o local pretendido. Somente as condições reais é que fornecerão os 

subsídios para a avaliação de sua inclusão. O mapa deve ser atualizado na 

medida em que a localização dos pontos seja definida. 

• Os marcos devem ser implantados em locais seguros e certificar-se de que 

não sofrerão alterações em função de obras futuras. 

• A comunicação entre equipes de campo é fundamental, a telefonia celular é 

uma alternativa melhor que os rádios que têm alcance limitado. 

• Analisar os aspectos logísticos tais como: transporte, combustível, pessoal de 

apoio, acomodação, alimentação, aluguel de equipamentos, baterias, 

comunicação, energia etc. 

• Os proprietários dos locais onde serão implantados os marcos, devem receber 

um documento com informações relativas ao motivo e a importância dos 

trabalhos em linguagem clara e acessível, bem como solicitar sua permissão 

por escrito. 

 

6.2.1 Procedimentos específicos para imóveis rurais 

 

 a) Implantar poligonais que devem ter pontos de partida e chegada distintos e 

com acurácia superior, qualquer que seja a técnica de levantamento utilizada. A 

avaliação qualitativa das poligonais será feita preferencialmente através da análise 

das elipses de erro das estações, resultado do ajustamento por mínimos quadrados, 

adotado o critério de injunções mínimas. 

 c) Não são recomendados levantamentos taqueométricos para as poligonais 

de controle básico e imediato, sendo pouco recomendado para o levantamento de 

perímetro. 

 d) As reduções geodésicas relativas ao fator de escala, altitude, redução arco-

corda, são obrigatórias nos levantamentos de controle. 



 61

e) Os pontos de divisa são levantados por irradiação polar, técnicas de 

rastreamento de satélites, interseção a partir de dois pontos do apoio topográfico ou 

analiticamente por interseção de duas retas.  

f) Quando a divisa for uma via de terra ou com difícil identificação de seus 

limites, implantar pontos definidores da divisa em toda a extensão e incluir no 

memorial descritivo.  

 g) Quando a divisa ou parte dela for um rio, ribeirão, acidentes naturais bem 

definidos, descreve-la apresentando o ponto onde começa e onde termina o acidente 

natural. No memorial a descrição do acidente natural deve ser esclarecedora, por 

exemplo: informar se a divisa está na margem direita ou esquerda, se segue a linha 

de cumeada etc. 

 h) Quando a divisa atravessar uma área de mata densa ou de preservação 

ambiental e existam restrições para sua transposição, indicar o ponto de início e o 

ponto de término da divisa e os pontos que definem o contorno dessa área contido no 

imóvel objeto do levantamento. 

 i) Com o objetivo de se reconhecer os limites legais entre imóveis, os 

proprietários vizinhos devem assinar uma declaração de reconhecimento dos limites 

comuns. Nesse documento deve constar o nome do profissional responsável pelo 

levantamento topográfico. 

 j) As coordenadas dos vértices de divisa devem estar no sistema de projeção 

cartográfica UTM e apresentadas no sistema SAD 69.  

  

Considerando que a irrigação, a adubação, o talhão, as áreas físicas plantadas 

de diferentes culturas, etc. devem ser medidos sobre o plano topográfico local, este 

autor sugere que o responsável técnico entregue ao interessado um memorial 

descritivo planimétrico da área no plano topográfico local. 

Na maioria dos casos o memorial descritivo do imóvel apresenta a descrição 

perimétrica através de medidas angulares - rumos ou azimutes - e de distâncias, 

referidas ao plano de projeção cartográfico UTM. Essa forma de descrição atende às 

necessidades de cadastro e do registro de imóveis, porém não atende as necessidades 

comerciais e da atividade rural. Por essa razão não é necessário incluir os ângulos e 
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as distâncias, mas somente as coordenadas na projeção cartográfica UTM. A 

sugestão é dada para que se evite o erro de interpretação e uso inadequado dos dados. 

 

6.2.2 Procedimentos específicos para imóveis urbanos 

 

 a) Executar o levantamento topográfico planimétrico abrangendo as divisas, 

confrontantes, arruamento e elementos para amarração às plantas utilizadas como 

referência. Esta referência deverá estar associada à quadra, georreferenciada, 

correspondente, conforme figura 6.1 que representa o imóvel da Vila Funchal usado 

no estudo de caso . 

         Observação: PTA é o ponto de esquina georreferenciado 

AA'

C

B'

B

Área real ABC = 259,74 m2  -  Área A'B'C = 285,38 m2

B'C e A'C = Matrícula
PTA

 

Figura 6.1 Croqui do imóvel da Vila Funchal apresentado no item 7.3 
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 b) Quando existir a rede de Referência Cadastral Municipal, o imóvel deve 

estar referenciado a ponto de esquina identificado com suas coordenadas geodésicas 

ou plano topográfica local. As informações sobre a origem do sistema topográfico 

local devem fazer parte do memorial descritivo. 

 c) Não existindo a Rede de Referência Cadastral Municipal, ou outro sistema 

de referência, deve ser adotado um sistema arbitrário com, no mínimo, orientação 

para o Norte Magnético e anotação da data de sua observação para posterior 

determinação da declinação magnética e indicação do Norte Geográfico ou 

Verdadeiro. O imóvel deve estar referenciado a ponto de esquina e para evitar 

enganos de localização incluir as informações georreferenciadas da quadra, conforme 

item 5.2.2.2, ou deve ser amarrado a no mínimo dois pontos da gleba original donde 

foi desmembrado desde que as distâncias a esses pontos não ultrapassem 500 m 

(NBR 14.166). 

 d) Sempre que possível é recomendável que o perímetro de divisas do imóvel, 

também seja medido à trena, para controle de suas dimensões. 

 e) O levantamento dos pontos de divisa é feito por irradiação polar, por 

processo de interseção a vante, com amarração do ponto através de dois ou mais 

vértices da poligonal com, no mínimo, uma série completa de medidas em cada 

vértice (NBR 14.645/1), ou seja: medida angular conjugada18 e de distância 

recíproca, por rastreamento de satélites ou através de cálculo analítico por interseção 

de duas retas. 

f) Quando a divisa for uma via de terra ou com difícil identificação de seus 

limites, implantar pontos definidores da divisa em toda sua extensão e incluir no 

memorial. 

g) Quando a divisa ou parte dela for um rio, ribeirão, acidentes naturais bem 

definidos, admite-se a descrição apresentando o ponto onde começa e onde termina o 

acidente natural e a respectiva distância. 

 h) O memorial descritivo deve apresentar a área do imóvel e a descrição 

perimétrica com medidas angulares – rumos ou azimutes, lineares e se necessário as 

coordenadas, no plano topográfico local, dos pontos de divisa. 

 

                                            
18 Leitura conjugada: é a leitura angular feita nas duas posições da luneta, direta e invertida. 
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6.3 Técnicas de levantamento para imóveis rurais e urbanos 

 

6.3.1 Técnicas convencionais 

 

Aquelas cujas medições angulares e lineares são realizadas com a utilização 

de teodolitos e medidores eletrônicos de distâncias ou estações totais. 

Esses instrumentos devem ser classificados, segundo a NBR 13.133, 

conforme o desvio padrão de uma direção observada com leitura conjugada. A 

aferição ou classificação é feita por órgãos oficiais a partir de testes efetuados em 

campo de prova ou laboratório. 

As observações angulares devem ser realizadas pelo método das direções, isto 

é, através de uma série de leituras conjugadas, com teodolito classe 2 (NBR 13.133) 

ou melhor. 

 As medidas lineares devem ser recíprocas e realizadas com distanciômetro 

eletrônico classe 2 (NBR 13.133) ou melhor, ou medidas com trena de aço aferida. 

Em ambos os casos as medidas devem ser reduzidas ao horizonte. 

 

As tolerâncias planimétricas para fechamento das poligonais em áreas 

urbanas, são (NBR14.645/1):  

Angular  n'1T ⋅=   

Linear  l0095,0T ⋅=   

Sendo, 

n o número de vértices 

  l o perímetro da poligonal expresso em metros 

 

6.3.2 Técnicas de aerofotogrametria 

 

Procedimento que pode ser usado para o georreferenciamento desde que a 

carta atenda um rigor de exatidão comparado com a classificação utilizada na 

cartografia como classe PEC A, que segundo as Normas Técnicas da Cartografia 

Nacional significa exatidão planimétrica de 0,5 mm, na escala da carta, sendo de 

0,3mm o desvio padrão.  
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Para atingir a precisão de 0,50 m, conforme exigência do INCRA, a carta 

deve ser produzida na escala 1:500 o que representa ter sua origem em cobertura 

aérea, com câmera métrica, na escala 1:2.500 ou 1:3.000. A primeira utilização, no 

Brasil, de base cartográfica, executada por processo aerofotogramétrico, na escala 

1:500, foi no projeto da linha leste-oeste do metrô de São Paulo (Idoeta, 2001). 

Segundo Idoeta (2001), sabe-se da teoria que na cobertura aerofotogramétrica 

em escala 1:4.000 é possível se obter uma exatidão planimétrica da ordem de 16 cm 

para pontos bem definidos na fotografia. 

Há de se considerar que as tecnologias disponíveis permitem produzir cartas 

com padrão de exatidão melhor do que os previstos nas normas técnicas da 

cartografia nacional, estabelecidos em 1984  através do Decreto nº 89.817. 

Os problemas na utilização desta técnica residem na dificuldade de 

identificação dos pontos de divisa quando estes não estiverem bem definidos nas 

fotos, por outro lado para áreas grandes deve ser apresentado um estudo de 

viabilidade técnica com utilização desta técnica para que se faça a melhor escolha.  

 

6.3.3 Técnicas por rastreamento de satélites – GPS 

 

Procedimento mais recomendado pelo INCRA para a atividade de 

georreferenciamento de pontos de divisas. 

 O método de posicionamento utilizado é o relativo ou diferencial e baseia-se 

no fato de que a correlação espacial entre os pontos de referência e os a determinar, 

permite a redução substancial da maior parte dos erros de posicionamento. Tanto se 

utilizando a correlação entre códigos, como a fase de batimento das ondas 

portadoras, o posicionamento diferencial pode fornecer resultados com acurácia 

centimétrica e milimétrica, dependendo da observável utilizada, do tempo e do 

equipamento. 

 As fontes de erros que afetam os sinais GPS exibem certa correlação entre as 

observações do mesmo conjunto de satélites, realizadas simultaneamente em duas ou 

mais estações. Os métodos diferenciais tiram vantagem destas correlações para 

atingir maiores precisões na determinação relativa de posições geodésicas. Estas 

vantagens podem ser obtidas em maior ou menor grau, pela diferenciação das 
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observações comuns nos pontos considerados. Desta forma, os efeitos destes erros, 

comuns às observações em todos os pontos de uma mesma sessão, são removidos ou 

reduzidos a níveis satisfatórios (Bueno, 1995). 

 É necessário observar que o sistema de referência para os satélites do GPS é o 

WGS84 – World Geodetic System, com as modificações implantadas em 1994 – 

WGS84(G730) e 1997 – WGS84 (G873) com parâmetros geocêntricos, portanto 

devem ser transformados para o sistema de referência oficial do Brasil que é o South 

American Datum - SAD-69 que tem parâmetros topocêntricos. 

 Escolher um local apropriado para observações é um fator importante para o 

GPS. Devem ser considerados não só os aspectos relativos ao objetivo do 

levantamento e as observações em si, como também aqueles relativos à utilização 

futura, acesso, estabilidade, segurança etc.. 

 Apesar de ser relativamente fácil obter determinadas precisões, Bueno (1995) 

apresenta algumas recomendações: 

• Horizonte não obstruído por árvores, torres etc. 

• Horizonte favorável à utilização de equipamentos convencionais, tais como 

teodolitos e estações totais. 

• Evitar ao máximo a proximidade de estruturas que possam causar reflexão de 

sinais e gerar o fenômeno do multicaminhamento, tais como: automóveis 

estacionados, edifícios, espelhos d’água etc. 

• Local com solo adequado a implantação dos marcos. 

• Preferência por locais protegidos que assegurem a integridade de marcos e 

não venham a sofrer alterações devido a possíveis obras ou ocupações de 

outra natureza. Se possível implanta-los próximos a locais onde possam ser 

constantemente vistoriados. 

• Dar preferência a locais de fácil acesso. Entre outros benefícios, este 

procedimento facilita a fiscalização. 

• Observações que envolvem distâncias maiores que 100 km, devem ser feitas 

preferencialmente entre zero horas e 8 horas. 

• Estruturas que venham a apresentar movimentações, tais como: reservatórios 

elevados e tabuleiro de pontes ou viadutos, podem gerar problemas na sua 

utilização posterior, principalmente no caso de pontos de azimute. 
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Em locais com mata densa, os sinais dos satélites não atravessam a massa 

foliar, caso seja necessário a abertura de clareira, a derrubada de árvores deve ser 

mínima, sendo o raio mínimo da clareira estimado da seguinte forma: 

 

( )
α

−
=

tan
HIHar   

 

onde:  r raio da clareira 

  Ha altura das árvores 

  HI  altura da antena 

  α  ângulo de mascaramento 

 

 O tempo de ocupação e distância entre estações de controle nas observações 

pelo método diferencial estático é (INCRA, 2001): 

 

Até 20 km – 30 min.   de 20 a 50 km – 2 hs. acima de 100 km – 4 hs. 

 

A geometria da configuração dos satélites deverá atender valores de GDOP 

inferiores a 8 durante o período de observação. 

O número mínimo de satélites rastreados, simultaneamente, é 4 sendo 

desejável cinco ou mais. 

O horizonte de rastreamento mínimo é de 15º. 

O intervalo de gravação das observáveis deve ser de 15 segundos, ou valor 

diferente para atender intervalo de estações de referência, quando estas estão 

associadas ao levantamento. 

O pessoal envolvido na montagem da antena deve ter capacitação técnica 

adequada, dada a importância do seu perfeito posicionamento sobre o marco. 

 Os receptores devem ser do tipo geodésico com freqüência L1 e L1 e L2 para 

distância superior a 50 km. Desvio padrão de cada componente da linha de base 

medida (dx, dy, dz), no método diferencial estático, igual ou superior a (NBR 

14.166):  
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distância horizontal  +/-(10 mm + 2 ppm  . D);   

distância vertical +/-(20 mm + 2 ppm . D)  

azimutal +/-(1” + 5”/D), onde D é a distância em quilômetros. 

 

 Os pontos sem intervisibilidade devem ter um marco de azimute, deles 

distanciados conforme quadro 6.1 (NBR 14.166).  

A precisão máxima do azimute determinado a partir do posicionamento 

relativo com GPS é baseada no espaçamento mínimo entre pares de estações 

intervisíveis. O azimute entre um par de estações é determinado após os vetores, no 

sistema geodésico do satélite, serem ajustados ao sistema de referência local. Para 

uma precisão especificada em azimute e uma precisão esperada na determinação do 

vetor GPS, com 95% de confiança, pode ser calculado um espaçamento mínimo 

entre vértices.  

 
Precisão azimutal requerida em segundos 

de arco (com 95% de nível de confiança) 

                            1        2      4      6     10 

Espaçamento mínimo entre os 

pares de estações  

(m) 

Precisão em 

mm da posição 

GPS 

 

(95% de nível 

de confiança) 

- 

- 

- 

02 

03 

03 

- 

02 

03 

04 

05 

06 

02 

04 

06 

08 

10 

12 

03 

06 

09 

12 

14 

18 

05 

10 

14 

19 

24 

29 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

 

Quadro 6.1 Espaçamento mínimo entre os pares de estações 

 

 Na implantação de mais de cinco pontos geodésicos de apoio imediato deve 

ser realizado um polígono, apoiado no mínimo por dois pontos geodésicos de 

primeira ordem do SGB. 

 Os pontos do controle imediato e de demarcação, segundo o INCRA, e pontos 

topográficos, segundo NBR 14.166, se apóiam nos marcos geodésicos interligando-

os por poligonais de classe I PRC ou poligonais II P (NBR 13.133) desenvolvidas ao 

longo de rodovias e logradouros, segundo traçado, aproximadamente, retilíneo, 
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apoiados nesses pontos a malha dos pontos topográficos é densificada por poligonais 

secundárias da classe III P. 

 Os pontos topográficos podem ser determinados por rastreamento de satélites 

e neste caso, após o ajustamento vetorial pelo método dos mínimos quadrados, tendo 

como injunção a posição dos marcos geodésicos, todos os vetores devem ter exatidão 

igual ou melhor que 50 ppm, ou 1:20.000, a 95% de nível de confiança (NBR 

14.166). 

  

6.4 Monumentação de vértices para imóveis rurais e urbanos 

 

As estações poligonais de controle devem ser implantadas em locais seguros, 

monumentadas por marcos de concreto, granito, ferro ou material sintético, com as 

respectivas monografias descritivas do acesso oferecendo condições para posterior 

localização. Placa em bronze, alumínio ou latão deve ser afixada no topo do marco 

contendo a identificação do mesmo, bem como a materialização do ponto e a 

identificação do profissional credenciado pelo INCRA, conforme figura 6.4. 

 O INCRA determina que os marcos que materializam estações poligonais ou 

pontos irradiados, quando definidores de divisa, devem ser de concreto, granito ou 

material sintético em forma tronco piramidal com dimensões 8 x 12 x 60 cm, 

conforme figura 6.2 e quando de aço, conforme figura 6.3. 

 Convém destacar que independentemente dessa determinação, os marcos 

devem ser preservados para atender seus objetivos, portanto sua construção deve 

garantir a estabilidade, perenidade e segurança. 

m

mm

 

Figura 6.2 Marco de
12cm
 concreto, g
12cm
8c
 8c
r

60c
anito ou material sintético 
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0,90 m 

 

     Figura 6.3 Marco de aço   Figura 6.4 Placa de identificação 

 

 Segundo o Instituto Geográfico Português, os marcos devem ser colocados 

nos pontos em que as divisas mudam de direção e nos casos em que a divisa, embora 

reta, seja muito extensa, colocar marcos intermediários, neste caso são admitidos 

marcos de madeira de lei, com intervalo de 200m a 250m. Quando a divisa atravessa 

terrenos com muitas árvores ou ravinas, colocar marcos tão próximos uns dos outros 

quanto seja necessário para que de um deles seja possível ver o seguinte e o anterior. 

 No caso em que uma divisa, ou parte dela, seja constituída por rio, barranco, 

vale, estrada etc., para demarcar esta divisa ou parte dela bastará colocar marcos nos 

locais em que ela começa e acaba, exceção feita quando se tratar de divisa de muros 

de pedras soltas ou de terra batida, situação em que deverão ser empregados marcos 

como acima descrito. 

 Os marcos devem ser identificados com as iniciais do nome do proprietário, 

na face virada para o imóvel, bem como o seu número e a materialização do ponto 

que representa. 

 No caso de imóveis urbanos, quando lotes não construídos, os marcos 

definidores das divisas devem ser monumentados com as identificações já 

apresentadas acima. 
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CAPÍTULO 7 

 

Estudo de casos 

 

7.1 Introdução 

 

 Apresenta-se dois memoriais descritivos, um de imóvel rural e outro de 

imóvel urbano, resultado de levantamento topográfico, em seguida é feita uma 

análise crítica dos memoriais, quanto à apresentação e conteúdo e no final as 

sugestões. 

 

7.2 Imóvel rural 

 

A seguir apresenta-se o memorial descritivo de um levantamento apresentado 

como modelo pelo INCRA: 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

Imóvel : Fazenda Bela Vista   Comarca: Ventania 

Proprietário: José da Silva 

Município: Ventania    U.F: Paraná 

Matrícula: R.1 / 48.715   Código INCRA:  702.065.001.947-1   

Perímetro(m):   1763,85   Área(ha): 14,4975      

   

 “Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice MHJ*-M-0123, de 

coordenadas N 7.338.491,614m e E 573.464,906m, situado na bifurcação de duas 

Estradas Municipais; deste segue por  Estrada Municipal, confrontando com a 

mesma, com a distância de 233.15 m até o vértice MHJ-M-3055, de coordenadas N 

7.338.308,391m e E 573.477,236m; deste,  segue por linha seca, atravessando a 

mesma Estrada Municipal, com  azimute de 168°01’13 e distância de 20,80 m até o 

vértice MHJ-M-0068, de coordenadas N 7.338.288,040m e E 573.481,554m; deste 

segue por  linha seca, confrontando com o imóvel Fazenda Santa Cruz, código 
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INCRA ......., matrícula ........., com o azimute de 190°56'50" e a distância de 

184,12m até o vértice MHJ-M-0050 de coordenadas N 7.338.107,269m e E 

573.446,588m; deste segue pelo Ribeirão Água da Ponta da Pedra a montante, 

confrontando com o imóvel Fazenda Maravilha, código INCRA ....., matrícula ....., 

com a distância de 189,84 m até o vértice MHJ-M-0051 de coordenadas N 

7.337.992,255m e E 573.299,379m; deste segue pelo Ribeirão Água da Ponta da 

Pedra a montante, cruzando a Estrada Municipal, confrontando com o Parque 

Estadual Campo Verde, código INCRA ............, matrícula ....., com a distância de 

248,51 m até o vértice-MHJ-M-0052 de coordenadas N 7.337.963,332m e E 

573.052,561m; deste segue por  linha seca, confrontando com o imóvel Fazenda 

Novilho, código INCRA....................., matrícula ........, com o azimute de 346°09'06" 

e a distância de 316,82 m até o vértice-MHJ-M-0067 de coordenadas N 

7.338.270,946m e E 572.976,728m; deste segue pela Estrada Municipal, 

confrontando com a mesma,  com a distância de 591,41 m até o vértice-MHJ-M-

0123, ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas 

estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, a partir da estação ativa da 

RBMC de Curitiba, de coordenadas E...... e N.....,  representadas no Sistema UTM, 

referenciadas ao Meridiano Central nº 51º WGr, tendo como datum o SAD-69/96. Os 

azimutes, distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.  

OBS: No cálculo da área foram deduzidos 0,4654 ha referente a área de estrada. 

                               Curitiba, 17 de fevereiro de 2003” 

 

*MHJ – é a identificação do profissional responsável pelo levantamento. 

 
 
Análise crítica: 

 1 - Quando o confrontante for o mesmo, mencioná-lo somente uma vez. 

 2 - O memorial apresentado pelo INCRA não permite identificar o traçado da 

divisa que confronta com a estrada, nos trechos que vão do ponto MHJ- M-0123 até 

o ponto MHJ-M-3055 e do ponto MHJ-M-0067 até o ponto MHJ-M-0123 e, ainda do 

ponto M0051 até M0052 deixa a dúvida se ao cruzar a estrada continua confrontando 

com o Ribeirão ou não. Somente será possível se a planta, figura 7.1, acompanhar o 

memorial e o documento do Registro de Imóveis.  
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Na figura 7.2 está representado o perímetro segundo o memorial sobrepondo a planta 

do imóvel. 

 3 – Atualmente para o registro de imóveis não se apresenta a forma e 

dimensões do imóvel através de planilhas e sim de forma descritiva, continua e sem 

rasuras, garantindo segurança ao documento, razão pela qual o memorial descritivo 

deve ser completo. 

 

 

 
   Fonte INCRA, 2001 

N

 

Figura 7.1  Planta do Imóvel Fazenda Bela Vista 
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Figura 7.2  Planta da Fazenda Bela Vista com as áreas no plano de projeção 
UTM segundo o memorial e o levantamento topográfico (real) 

 

 

 Os dois memoriais descritivos a seguir tomam o exemplo acima e apresentam 

as sugestões do item 6.2.1, ou seja: o primeiro somente com as coordenadas dos 

pontos e, por exigência legal (Art. 176 da Lei 6.015/73) a área. O segundo com área, 

coordenadas, azimutes e distâncias no PTL. 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

Sugestão para o INCRA 

 

Imóvel denominado Fazenda Bela Vista, localizado na Comarca de Ventania – 

Paraná, matrícula R.1/48.715, código INCRA nº.  702.065.001.947-1. Inicia a 

descrição deste perímetro no vértice MHJ*-M-0123, de coordenadas cartográficas 
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UTM, meridiano central 51º W, datum SAD-69, N = 7.338.491,614 m e E = 

573.464,906 m, situado na bifurcação de duas Estradas Municipais (nomes); deste 

ponto segue até o ponto MHJ-P-3050 com coordenadas N = 7.338.491,614  m e E = 

573.464,906 m; deste segue até o ponto MHJ-P-3051 com coordenadas N = 

7.338.466,690 m e E = 573.492,957 m; deste segue até o ponto MHJ-P-3052 com 

coordenadas N = 7.338.442,274 m e E = 573.514,835 m; deste segue até o ponto 

MHJ-P-3053 com coordenadas N = 7.338.435,771 m e E = 573.516,754 m; deste 

segue até o ponto MHJ-P-3054 com coordenadas N = 7.338.413,313 m e E = 

573.517,591 m; deste segue até o ponto MHJ-M-3055 com coordenadas N = 

7.338.308,391 m e E = 573.477,236 m; deste segue até o ponto MHJ-M-0068 com 

coordenadas N = 7.338.288,040 m e E =  573.481,554 m. Do ponto MHJ-M-0123 até 

o ponto MHJ-M-0068 confronta com a Estrada Municipal (nome) e a Fazenda Santa 

Cruz. Deste segue até o ponto MHJ-M-0050 com coordenadas N = 7.338.107,269 m 

e E = 573.446,588 m confrontando com a Fazenda Santa Cruz. Do ponto MHJ-M-

0050 segue até o ponto MHJ-P-4202 com coordenadas N = 7.338.107,269 m e E = 

573.446,588 m; deste segue até o ponto MHJ-P-4201 com coordenadas N = 

7.338.090,221 m e E = 573.403,511 m; deste segue até o ponto MHJ-P-4200 com 

coordenadas N = 7.338.069,597 m e E = 573.382,848 m; deste segue até o ponto 

MHJ-M-0051 com coordenadas N = 7.337.992,255 m e E =  573.299,379 m, do 

ponto MHJ-M-0050 até o ponto MHJ-M-0051 confronta com o Ribeirão Água da 

Ponta da Pedra e a Fazenda Maravilha. Do ponto MHJ-M-0051 segue até o ponto 

MHJ-M-0052 com coordenadas N = 7.337.963,332 m e E = 573.052,561 m, 

confrontando com o Ribeirão Água da Ponta da Pedra  e o Parque Estadual Campo 

Verde. Do ponto MHJ-M-0052 segue até o ponto MHJ-M-0067 com coordenadas N 

= 7.338.270,946 m e E = 572.976,728 m, confrontando com a Fazenda Novilho. Do 

ponto MHJ-M-0067 segue até o ponto MHJ-P-3165 com coordenadas N = 

7.338.270,946 m e E = 572.976,728 m; deste segue até o ponto MHJ-P-3166 com 

coordenadas N = 7.338.248,684 m e E = 573.022,804 m; deste segue até o ponto 

MHJ-P-3167 com coordenadas N = 7.338.245,322 m e E = 573.052,572 m; deste 

segue até o ponto MHJ-P-3168 com coordenadas N = 7.338.253,968 m e E = 

573.078,419 m; deste segue até o ponto MHJ-P-3169 com coordenadas N = 

7.338.318,397 m e E = 573.229,389 m; deste segue até o ponto MHJ-P-3170 com 
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coordenadas N = 7.338.409,469 m e E = 573.434,273 m; deste segue até o ponto 

MHJ-P-3171 com coordenadas N = 7.338.425,566 m e E = 573.457,068 m; deste 

segue até o ponto MHJ-M-0123 início desta descrição. Do ponto MHJ-M-0067 até o 

ponto MHJ-M-0123 confronta com a Estrada Municipal (nome). O perímetro 

descrito encerra uma área de 14,9629 ha no plano de projeção cartográfico UTM. 

 

Curitiba, 17 de fevereiro de 2003 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

Sugestão para ser entregue ao cliente 

 

Imóvel denominado Fazenda Bela Vista, localizado na Comarca de Ventania – 

Paraná, matrícula R.1/48.715, código INCRA nº.  702.065.001.947-1. Inicia a 

descrição deste perímetro no vértice MHJ-M-0123, origem do Plano Topográfico 

Local com altitude ortométrica média de 780,000 m, com coordenadas geodésicas, 

datum SAD-69,  = 24º03’51,980”S e  ϕ λ  = 50º16’38,637”W e coordenadas  X = 

150.000,000 m e Y = 250.000,000 m, situado na bifurcação de duas Estradas 

Municipais (nomes). Deste ponto segue com o azimute de 03º39’02” e distância de 

50,71 m até o ponto MHJ-P-3050 com coordenadas X = 150.003,229 m e Y = 

250.050,610 m; deste segue com o azimute de 131º19’34” e distância de 37,54 m até 

o ponto MHJ-P-3051 com coordenadas X = 150.031,422 m e Y = 250.025,819 m; 

deste segue com o azimute de 137º50’36” e distância de 32,80 m até o ponto MHJ-P-

3052 com coordenadas X = 150.053,436 m e Y = 250.001,504 m; dete segue com o 

azimute de 163º16’09” e distância de 6,78 m até o ponto MHJ-P-3053 com 

coordenadas X = 150.055,389 m e Y = 249.995,007 m; deste segue com o azimute 

de 177º34’15” e distância de 22,48 m até o ponto MHJ-P-3054 com coordenadas X = 

150.056,342 m e Y = 249.972,543 m; deste segue com o azimute de 193º34’33” e 

distância de 34,09 m até o ponto MHJ-M-3055 com coordenadas X = 150.048,341 m 

e Y = 249.939,410 m; deste segue com o azimute de 203º50’15” e distância de 78,77 

m até o ponto MHJ-M-0068 com coordenadas X = 150.016,508 m e Y = 

249.867,363 m. Do ponto MHJ-M-0123 até o ponto MHJ-M-0068 confronta com a 

Estrada Municipal (nome) e a Fazenda Santa Cruz. Deste segue com o azimute de 
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167º43’41” e distância de 20,81 m até o ponto MHJ-M-0050 com coordenadas X = 

150.020,932 m e Y = 249.847,025 m confrontando com a Fazenda Santa Cruz. Do 

ponto MHJ-M-0050 segue com o azimute de 190º39’09” e distância de 184,21 m até 

o ponto MHJ-P-4202 com coordenadas X = 149.986,880 m e Y = 249.665,988 m; 

deste segue com o azimute de 248º06’49” e distância de 46,35 m até o ponto MHJ-P-

4201 com coordenadas X = 149.943,870 m e Y = 249.648,710 m; deste segue com o 

azimute de 224º45’36” e distância de 29,21 m até o ponto MHJ-P-4200 com 

coordenadas X = 149.923,303 m e Y = 249.627,970 m; deste segue com o azimute 

de 220º39’34” e distância de 50,03 m até o ponto MHJ-M-0051 com coordenadas X 

= 149.890,705 m e E =  249.590,017 m, do ponto MHJ-M-0050 até o ponto MHJ-M-

0051 confronta com o Ribeirão Água da Ponta da Pedra e a Fazenda Maravilha. Do 

ponto MHJ-M-0051 segue com o azimute de 231º43’32” e distância de 64,34 m até o 

ponto MHJ-M-0052 com coordenadas X = 149.840,192 m e Y = 249.550,161 m, 

confrontando com o Ribeirão Água da Ponta da Pedra  e o Parque Estadual Campo 

Verde. Do ponto MHJ-M-0052 segue com o azimute de 263º01’18” e distância de 

248,63 m até o ponto MHJ-M-0067 com coordenadas X = 149.593,405 m e Y = 

249.519,954 m, confrontando com a Fazenda Novilho. Do ponto MHJ-M-0067 segue 

com o azimute de 345º51’25” e distância de 316,98 m até o ponto MHJ-P-3165 com 

coordenadas X = 149.515,953 m e Y = 249.827,325 m; deste segue com o azimute 

de 115º29’36” e distância de 51,20 m até o ponto MHJ-P-3166 com coordenadas X = 

149.562,166 m e Y = 249.805,289 m; deste segue com o azimute de 96º08’54” e 

distância de 29,97 m até o ponto MHJ-P-3167 com coordenadas X = 149.591,965 m 

e Y = 249.802,079 m; deste segue com o azimute de 71º12’37” e distância de 27,27 

m até o ponto MHJ-P-3168 com coordenadas X = 149.617,780 m e Y = 249.810,862 

m; deste segue com o azimute de 66º35’39” e distância de 164,22 m até o ponto 

MHJ-P-3169 com coordenadas X = 149.768,491 m e Y = 249.876,099 m; deste 

segue com o azimute de 65º44’23” e distância de 224,32 m até o ponto MHJ-P-3170 

com coordenadas  X = 149.973,004 m e Y = 249.968,269 m; deste segue com o 

azimute de 54º28’37” e distância de 27,92 m até o ponto MHJ-P-3171 com 

coordenadas X = 149.995,727 m e Y = 249.984,491 m; deste segue com o azimute 

de 15º24’14” e distância de 16,09 m até o ponto MHJ-M-0123 início desta descrição. 
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Do ponto MHJ-M-0067 até o ponto MHJ-M-0123 confronta com a Estrada 

Municipal (nome). O perímetro de 1.764,72 m encerra uma área de 14,9776 ha. 

Curitiba, 17 de fevereiro de 2003 

 

Análise crítica: 

1 – O perímetro no plano de projeção cartográfico UTM é de 1.763,85 m, no 

plano topográfico local é de 1.764,73 m, portanto uma diferença de 0,87 m. 

2 – A área total no plano de projeção cartográfico UTM é de 14,9629 ha, no 

plano topográfico local é de 14,9776 ha, portanto uma diferença de 0,0147 

ha. 

3 – Os cálculos para a transformação das coordenadas para o PTL foram 

executados com o software TOPOEVN 4.0 e os resultados estão 

apresentados na planilha 7.1. As altitudes ortométricas das divisas estão 

apresentadas na planilha 7.2. 

 
Coordenadas no PTL 

De  Para Azimute Dist. (m) X Y 
1 2 3º39’02” 50,713 150.003,229 250.050,610 
2 3 131º19’34” 37,542 150.031,422 250.025,819 
3 4 137º50’36” 32,800 150.053,436 250.001,504 
4 5 163º16’09” 6,784 150.055,389 249.995,007 
5 6 177º34’15” 22,484 150.056,342 249.972,543 
6 7 193º34’33” 34,085 150.048,341 249.939,410 
7 8 203º50’15” 78,766 150.016,508 249.867,363 
8 9 167º43’41” 20,814 150.020,932 249.847,025 
9 10 190º39’09” 184,212 149.986,880 249.665,988 
10 11 248º06’49” 46,351 149.943,870 249.648,710 
11 12 224º45’36” 29,209 149.923,303 249.627,970 
12 13 220º39’34” 50,031 149.890,705 249.590,017 
13 14 231º43’32” 64,343 149.840,192 249.550,161 
14 15 263º01’18” 248,629 149.593,405 249.519,954 
15 16 345º51’25” 316,979 149.515,953 249.827,325 
16 17 115º29’36” 51,198 149.562,166 249.805,289 
17 18 96º08’54” 29,971 149.591,965 249.802,079 
18 19 71º12’37” 27,268 149.617,780 249.810,862 
19 20 66º35’39” 164,224 149.768,491 249.876,099 
20 21 65º44’23” 224,323 149.973,004 249.968,269 
21 22 54º28’37” 27,919 149.995,727 249.984,491 
22 1 15º24’14” 16,087 150.000,000 250.000,000 

 
Planilha 7.1  Coordenadas no PTL
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Pontos INCRA Longitude 

Oeste 
Latitude 

Sul 
altitude 

ortométrica (m) 
1 M-123 -50,27785 -24,06446 782,77259 
2 P-3050 -50,27757 -24,06469 781,46264 
3 P-3051 -50,27735 -24,06491 780,30856 
4 P-3052 -50,27733 -24,06496 780,12907 
5 P-3053 -50,27733 -24,06517 779,61117 
6 P-3054 -50,27740 -24,06547 779,06051 
7 M-3055 -50,27772 -24,06612 778,35566 
8 M-0068 -50,27767 -24,06630 777,71761 
9 M-0050 -50,27801 -24,06793 774,47993 

10 P-4202 -50,27843 -24,06809 775,61474 
11 P-4201 -50,27863 -24,06828 775,89695 
12 P-4200 -50,27895 -24,06862 776,33148 
13 M-0051 -50,27945 -24,06898 777,55942 
14 M-0052 -50,28188 -24,06925 787,94414 
15 M-0067 -50,28264 -24,06648 795,11140 
16 P-3165 -50,28218 -24,06668 793,05890 
17 P-3166 -50,28189 -24,06671 791,87159 
18 P-3167 -50,28164 -24,06663 791,01662 
19 P-3168 -50,28016 -24,06604 786,62547 
20 P-3169 -50,27814 -24,06521 781,92547 
21 P-3170 -50,27792 -24,06506 781,62202 
22 P-3171 -50,27788 -24,06492 781,83042 
   Média 782,28665 

Fonte: Interpolação do modelo digital do terreno – SAM – South América Model,  
           elaborado pelo Laboratório de Topografia e Geodésia da EPUSP 

 
Planilha 7.2  Altitudes ortométricas dos pontos de divisa 

 

 4 – Como referência, na venda de um imóvel, a diferença admissível nas suas 

dimensões é estabelecida no § 1º do artigo 500 da Lei nº 10.406/02, que institui o 

Código Civil, ou seja: “ § 1º Presume-se que a referência às dimensões foi 

simplesmente enunciativa, quando a diferença encontrada não exceder de um 

vigésimo da área total enunciada, ressalvado ao comprador o direito de provar que, 

em tais circunstâncias, não teria realizado o negócio.”  

 Neste caso a área no plano de projeção cartográfico UTM é de 14,9629 ha, 

segundo o Código Civil a diferença de área admissível é de 0,7481 ha (5% da área 

total), como a diferença de área entre o PTL e o plano de projeção cartográfico UTM 

apurada é de 0,0147 ha, é considerada aceitável. 
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7.3 Imóvel urbano 

 

 Abaixo está o memorial descritivo do imóvel urbano matrícula nº 79.319, em 

São Paulo, apresentado como exemplo no capítulo 1. Este imóvel teve o 

levantamento topográfico realizado e o ponto de esquina georreferenciado, conforme 

apresentado na figura 6.1. 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

“IMÓVEL:- Um terreno situado à rua Gomes de Carvalho antiga rua Moçambique, 

constituído pelo lote nº 18, da  quadra nº 28 da Gleba 03, na Vila Funchal, 28º 

subdistrito – Jardim Paulista. Tem como referência de quadra o ponto de esquina 

PTA da rua Gomes de Carvalho com a rua Beira Rio, com coordenadas no plano 

topográfico local X = 154 121,595 m e Y = 245 221,782 m, altitude ortométrica 

média de 760,000 m, com origem no ponto P1 localizado na raia olímpica da 

Universidade de São Paulo, campus São Paulo, com coordenadas geodésicas, no 

datum SAD69, latitude 23°33'01.287" sul e longitude 46°43'52.043"oeste. Deste 

ponto segue com 37,00 m até o ponto A, início da descrição perimétrica, localizado 

na divisa com o terreno de ... (lote 17). Do ponto A segue até o ponto B, 

confrontando com a rua Gomes de Carvalho, com azimute de 336º00’00” e distância 

de 24,80 m. Do ponto B segue até o ponto C, confrontando com o imóvel de ..., com 

azimute de 198º15’30” e distância de 31,34 m. Do ponto C até o ponto A, origem 

desta descrição, confronta com terreno de ... (lote 17), com azimute de 69º55’16” e 

distância de 21,12 m. O perímetro descrito encerra uma área de 261,14 m2.  

 

Análise crítica: 

1 - Quando o confrontante for o mesmo, mencioná-lo somente uma vez. 

2 - Com essa descrição o princípio de especialidade é atendido, ou seja: não 

há dúvida quanto a localização do imóvel e caso se tenha um cadastro ele 

pode ser atualizado. 
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3 - As planilhas de cálculo do georreferenciamento do ponto PTA estão 

apresentadas a seguir. É recomendável que se tenha no mínimo dois 

vetores independentes para cada ponto. 

4 – A transformação das coordenadas geodésicas para o plano topográfico 

local foi feita com o uso do software TOPOEVN 4.0 

 
       Occupations 

  From To 
Point Name: PUNO PTA 
Data file: 12002190.dat 07962190.dat 
Receiver Type: 4000SST 4000SST 
Receiver Serial Number: 1200 796 

Antenna type: 4000SST/SSE L1/L2 
Geodetic 

4000SST/SSE L1/L2 
Geodetic 

Measured To: Antenna Phase Center Bottom edge of ground 
plane 

Antenna height Measured 0.069m 1.840m 
  APC 0.069m 1.834m 
Antenna Model: Trimble Trimble 

 
 

Adjusted Coordinates 
Adjustment performed in WGS-84  
Number of Points : 4
Number of Constrained Points : 0
 
 
Adjusted Grid Coordinates  
Errors are reported using 1.96s. 
Point Name Northing N error Easting E error Elevation e error Fix
PUNO 1.519m 0.006m 0.510m 0.006m N/A N/A
PTA -4776.158m 0.002m 4121.625m 0.002m N/A N/A
S&C -7481.159m 0.004m 5595.174m 0.004m N/A N/A
BGAT 526.200m 0.004m 5560.543m 0.004m N/A N/A
 
 
Adjusted Geodetic Coordinates 
Errors are reported using 1.96s. 

Point 
Name Latitude N error Longitude E error Height h error Fix

PUNO 23°33'03.05715"s 0.006m 46°43'53.65491"O 0.006m 718.172m 0.011m
PTA 23°35'38.33680"s 0.002m 46°41'28.30134"O 0.002m 720.184m 0.005m
S&C 23°37'06.24657"s 0.004m 46°40'36.29206"O 0.004m 803.171m 0.009m
BGAT 23°32'45.96801"s 0.004m 46°40'37.62118"O 0.004m 775.899m 0.008m
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Control Coordinate Comparisons 
Values shown are control coord minus adjusted coord. 
Point Name DNorthing DEasting Delevation DHeight
PUNO -0.011m 0.023m N/A 0.031m
S&C 0.031m -0.042m N/A -0.077m
BGAT -0.009m -0.003m N/A 0.014m
 
 
Covariant Terms 
Adjustment performed in WGS-84  

From 
Point 

To 
Point  Components 

A-posteriori 
Error 
(1.96s) 

Horiz. 
Precision 
(Ratio) 

3D 
Precision 
(Ratio) 

PUNO PTA Az. 139°13'10.8774" 0°00'00.2330" 1:893026 1:893026 
  DHt. 2.012m 0.014m   
  Dist. 6309.500m 0.007m   
PTA S&C Az. 151°24'16.1543" 0°00'00.3347" 1:619080 1:619080 
  DHt. 82.987m 0.010m   
  Dist. 3080.320m 0.005m   
PTA BGAT Az. 15°10'00.2314" 0°00'00.1553" 1:1338465 1:1338465 
  DHt. 55.715m 0.008m   
  Dist. 5494.130m 0.004m   
 

Observações:   

1 - O software usado para o processamento foi o TGO – Trimble Geomatrics Office. 

2 – S&C e BGAT  são  pontos com monitoramento continuo das empresas Santiago e 

Cintra e Teodolini Alesi, respectivamente. 

 

7.4 Considerações 

 

O memorial descritivo de imóvel rural ou urbano é tradicionalmente 

apresentado para o cartório de registro de imóvel na forma descritiva. Neste trabalho 

também foi apresentado dessa forma, porém sugere-se uma mudança que resultará 

um documento mais sintético e de fácil leitura e interpretação. 

 Apresentar dados numéricos através de uma planilha é de fácil análise para a 

maioria das pessoas. Um croqui da área inserido nesse memorial permite uma 

visualização do imóvel.  
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Como a legislação não define a forma de apresentação dos memoriais, esta 

sugestão deve ser um facilitador tanto para proprietários como para os cartorários, já 

que os recursos de informática são uma realidade presente. 

 O exemplo a seguir toma como referência os dados do imóvel rural do item 

7.2 apresentados no memorial descritivo da versão a ser entregue ao cliente para 

ilustrar a sugestão. 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

Imóvel: Fazenda Bela Vista, localizada na Comarca de Ventania – Paraná - PR. 

Matrícula: R.1/48.715    Código INCRA nº. 702.065.001.947-1.  

Proprietário: José da Silva (qualificação) 

Referência: Sistema de coordenadas no plano topográfico Local com altitude 

ortométrica média de 780,000 m, origem no vértice MHJ-M-0123 com coordenadas  

X = 150.000,000 m e Y = 250.000,000 m e coordenadas geodésicas, datum SAD-69, 

latitude  = 24º03’51,980”S e longitude ϕ λ  = 50º16’38,637”W. 

Ordem Vértice Azimute Dist. (m) X Y 
1 MHJ-M-0123 15º24’14” 16,087 150.000,000 250.000,000 
2 MHJ-P-3050 3º39’02” 50,713 150.003,229 250.050,610 
3 MHJ-P-3051 131º19’34” 37,542 150.031,422 250.025,819 
4 MHJ-P-3052 137º50’36” 32,800 150.053,436 250.001,504 
5 MHJ-P-3053 163º16’09” 6,784 150.055,389 249.995,007 
6 MHJ-P-3054 177º34’15” 22,484 150.056,342 249.972,543 
7 MHJ-M-3055 193º34’33” 34,085 150.048,341 249.939,410 
8 MHJ-M-0068 203º50’15” 78,766 150.016,508 249.867,363 
9 MHJ-M-0050 167º43’41” 20,814 150.020,932 249.847,025 

10 MHJ-P-4202 190º39’09” 184,212 149.986,880 249.665,988 
11 MHJ-P-4201 248º06’49” 46,351 149.943,870 249.648,710 
12 MHJ-P-4200 224º45’36” 29,209 149.923,303 249.627,970 
13 MHJ-M-0051 220º39’34” 50,031 149.890,705 249.590,017 
14 MHJ-M-0052 231º43’32” 64,343 149.840,192 249.550,161 
15 MHJ-M-0067 263º01’18” 248,629 149.593,405 249.519,954 
16 MHJ-P-3165 345º51’25” 316,979 149.515,953 249.827,325 
17 MHJ-P-3166 115º29’36” 51,198 149.562,166 249.805,289 
18 MHJ-P-3167 96º08’54” 29,971 149.591,965 249.802,079 
19 MHJ-P-3168 71º12’37” 27,268 149.617,780 249.810,862 
20 MHJ-P-3169 66º35’39” 164,224 149.768,491 249.876,099 
21 MHJ-P-3170 65º44’23” 224,323 149.973,004 249.968,269 
22 MHJ-P-3171 54º28’37” 27,919 149.995,727 249.984,491 
  Perímetro 1764,732 Área 14,9776 ha 
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Confrontantes: 

Ordem Nome 

1 até 8 Fazenda Santa Cruz e Estrada Municipal (nome). Do ponto 7 até o 
ponto 8 atravessa a Estrada. 

8 até 9 Fazenda Santa Cruz até o Ribeirão Água da Ponta da Pedra. 

9 até 13 Ribeirão Água da Ponta da Pedra e Fazenda Maravilha até a Estrada 
Municipal (nome). 

13 até 14 Atravessa a Estrada Municipal (nome) e segue pelo Ribeirão Água da 
Ponta da Pedra e Parque Estadual Campo Verde. 

14 até 15 Fazenda Novilho deixando o Ribeirão Água da Ponta da Pedra. 

15 até 1 Estrada Municipal (nome). 

 

Croqui do imóvel: 

 

 
 



 85

CAPÍTULO 8 

 
Conclusões e recomendações 

 

• É comum encontrar diferenças nas medidas das divisas e nas avaliações de áreas 

dos imóveis rurais e urbanos quando comparadas as informações dos documentos 

da matrícula (Registro de Imóveis) e dos resultados de levantamentos topográficos 

cadastrais. Nos exemplos apresentados no capítulo 1 deste trabalho verifica-se a 

afirmativa.  

 

• A localização do imóvel é outro problema que os documentos oficiais não 

resolvem. É importante que o memorial descritivo contenha informações 

georreferenciadas detalhadas, como apresentado no item 7.2, memorial sugestão 

para ser entregue ao INCRA e ao cliente, no caso de imóvel rural e no item 7.3 no 

caso de imóvel urbano, minimizando os erros relativos a sua localização. 

 

• Como alternativa sugere-se um memorial descritivo, conforme apresentado no 

item 7.4, com a inclusão de uma planilha com os pontos do perímetro da divisa 

em que cada ponto é definido por suas coordenadas no sistema de projeção 

adotado, bem como as outras informações necessárias, tais como: datum de 

referência, meridiano central, proprietários e confrontantes. 

 

• Fica evidenciado que o cadastro é necessário para a identificação e localização 

dos imóveis rurais e urbanos, oferecendo segurança para as transações que os 

envolvem e o aprimoramento da gestão municipal. O georreferenciamento passa a 

ser essencial para manter o cadastro, sendo que nos imóveis urbanos a quadra 

deve ser considerada como referência. 

 

• No sistema alemão e suíço o registro do imóvel é feito tomando como referência 

os dados do cadastro, sistemas considerados de coordenação perfeita, assim, o 

sistema brasileiro deve seguir nessa busca. A Lei 10.267 representa um primeiro 

passo quando cria o cadastro nacional de imóveis rurais. 
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• O cadastro contém dados básicos requeridos em qualquer sistema público de 

informação territorial, já que a informação sobre os imóveis é requerida por 

diferentes usuários, então um cadastro unificado e padronizado para cada 

município ajuda a evitar a duplicação de informação e auxilia na troca eficiente 

desta. 

 

• Constata-se que é indispensável a implantação de uma Rede de Referência 

Cadastral Municipal para, alem de outras finalidades, apoiar a base cartográfica 

cadastral e os levantamentos topográficos realizados na região. 

 

• A implantação, manutenção e gestão da RRCM e do cadastro devem ser de 

responsabilidade das Prefeituras Municipais e órgãos públicos como o INCRA e 

as informações compartilhadas de forma biunívoca com os cartórios de Registro 

de Imóveis, Secretaria da Receita Federal, INCRA, Institutos de Terras e outros, 

respeitando as prioridades, privacidade e segurança. A Lei 10.267, que cria o 

sistema público de registro de terras e institui o Cadastro Nacional de Imóveis 

Rurais, prevê uma base comum de informações gerenciadas pelo INCRA e 

Secretaria da Receita Federal. 

 

• A fase do projeto preliminar onde são estudadas as desapropriações, bem como os 

recursos financeiros a serem alocados, exigem a execução de levantamento 

topográfico dos imóveis. Com as matrículas dos imóveis elaboradas a partir de 

uma base cadastral consistente esse serviço será minimizado e com redução do 

custo da obra. 

 

• O georreferenciamento facilita a atualização da base cadastral, razão pela qual 

este autor sugere a elaboração de um memorial descritivo do imóvel rural somente 

com as coordenadas UTM (N,E) dos pontos de divisa, mencionando a área nesse 

plano cartográfico para atender a legislação vigente. 
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• Para atender aos interesses dos proprietários no dia a dia da atividade rural e 

comercial este autor sugere que o responsável técnico pelo levantamento 

topográfico do imóvel rural entregue um memorial descritivo com as coordenadas 

dos pontos de divisa no Plano Topográfico Local (PTL), azimutes, distâncias e 

avaliação da área. 

 

• Para os imóveis urbanos as prefeituras devem exigir que os novos loteamentos 

sejam georreferenciados e as quadras com pelo menos dois pontos materializados 

nos extremos de uma das diagonais tornando-os referenciais para a locação de 

qualquer lote. A exigência deve ser a partir de uma determinada época, sendo que 

o georreferenciamento deve ocorrer na medida em que as transações ou 

ocorrências com os imóveis forem acontecendo. Esta é uma alternativa para que 

se mantenha o cadastro atualizado e economicamente viável. A coordenação e 

troca de informações entre os usuários, públicos ou privados, deve ser garantida. 

 

• A produção de plantas por processos digitais a partir de dados obtidos com 

equipamentos com melhores precisões possibilitam a construção de cartas com 

melhor precisão, com isso a aerofotogrametria pode representar importante 

alternativa, principalmente para os levantamentos georreferenciados dos imóveis 

rurais que estão sob a responsabilidade do Estado para atender a Lei nº 10.267.  
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Anexo 1 

 

Especificações para Poligonais Geodésicas de Precisão 

Controle Básico. 

 

 
1 Espaçamento entre estações 
1.1 Geral 
1..3   Extensão máxima da poligonal 

 
10 - 20 km 
 80 km 

2 Medição Angular Horizontal 
2.1 Método 
2.2 Instrumento (leitura direta) 
2.3 Número de Séries 
2.4 Número de posições p/ série 
2.5 Limite de rejeição 
Número mínimo de posição após rejeição 

 
das direções 
≤ 1,0” 
3 
4 CE e 4 CD 
5,0” 
6 ou 10 CE e CD 

3 Medição dos lados 
3.1 Número mínimo de séries de leituras 

recíprocas 
3.2 Intervalo mínimo entre séries 
3.3 Diferença máxima entre séries 
3.4 Diferença máxima entre leituras recíprocas de 

uma mesma série 

 
 
3 
20 minutos 
10 mm + 1 ppm 
20 mm + 1 ppm 

4 Controle de refração atmosférica 
4.1 Leitura estimada da temperatura 
4.2 Leitura estimada da pressão atmosférica 
4.3 Leituras recíprocas e simultâneas dos ângulos 

verticais com medição de lados 

 
0,2° C 
0,2 mm Hg 
 
Sim 

5 Controle Azimutal 
5.1 Espaçamento entre os lados de controle 
5.2 Pontos de Laplace 

– Número de séries 
– Número de posições por série 
– Valor máximo do erro padrão do azimute 
para a direção de controle 

5.3 Erro de fechamento máximo em azimute para 
direções de controle 

 
8 – 10 
 
1 
8 ou 12 em CE e CD 
 
0,6” 
 
3”/estação 

6  Medição angular vertical 
6.1 Número de posições recíprocas e simultâneas 
6.2 Valor máximo da diferença em relação à média 
6.3 Número de lados entre pontos de altitudes 

conhecidas 
6.4 Valor máximo do erro de fechamento 

 
4 CE e 4 CD 
10” 
 
8 – 10 
1 m/estação 

7 Fechamento em coordenadas 
7.1 Erro padrão em coordenadas após a 

compensação em azimute. (L = comprimento 
em km) 

 
 

0,2 m L  

8 Erro padrão relativo máximo aceitável 
entre  duas estações de referência após 
ajustamento 

 
 
1/20.000 

Fonte: INCRA 
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Anexo 2 

 

Especificações para Poligonais Geodésicas de apoio à Demarcação 

Controle Imediato. 
 

 

 
1 Espaçamento entre estações 
1.1 Geral 
1.2 Extensão máxima da poligonal 

 
5 – 10 km 
50 km 

2 Medição Angular Horizontal 
2.1 Método 
2.2 Instrumento (leitura direta) 
2.3 Número de Séries 
2.4 Número de posições p/ série 
2.5 Limite de rejeição 
2.6   Número mínimo de posição após rejeição 

 
das direções 
≤ 1,0” 
1 
4 CE e 4 CD 
5,0” 
3 CE e 3 CD 

3 Medição dos lados 
3.1 Número mínimo de séries de leituras recíprocas 
3.2 Intervalo mínimo entre recíprocas 
3.3 Diferença máxima entre as séries 
3.4 Diferença máxima entre leituras recíprocas de uma mesma série 

 
1 
20 minutos 
10 mm 
20mm 

4 Controle de refração atmosférica 
4.1 Leitura estimada da temperatura 
4.2 Leitura estimada da pressão atmosférica 
4.3 Leituras recíprocas e simultâneas dos ângulos verticais com 

medição de lados 

 
0,2° C 
0,2 mm Hg 
 
Sim 

5 Controle Azimutal 
5.1 Espaçamento entre os lados de controle 
5.2 Pontos de Laplace 

– Número de séries 
– Número de posições por série 
– Valor máximo do erro padrão do azimute para a direção de 
controle 

5.3 Erro de fechamento máximo em azimute para direções de 
controle 

 
12 – 15 
 
1 
4CE e 4 CD 
 
3,0” 
 
8”/estação 

6  Medição angular vertical 
6.1 Número de posições recíprocas e simultâneas 
6.2 Valor máximo da diferença em relação à média 
6.3 Número de lados entre pontos de altitudes conhecidas 
6.4  Valor máximo do erro de fechamento  

 
2 CE e 2 CD 
10” 
15 – 20 
10 mm/km 

7 Fechamento em coordenadas 
7.1 Valor máximo para o erro padrão em coordenadas após a  

compensação em azimute. (L = comprimento em km) 

 

0,8 m L  

8  Valor máximo do erro padrão relativo, 
aceitável entre duas estações de referências  
após ajustamento 

 
 
1/5.000 

Fonte: INCRA 
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Anexo 3 

 

Especificações de Poligonais para fins topográficos 

Demarcação. 
 
 
 

 
 Taqueométrica Eletrônica 
 1    Desenvolvimento 
 1.1  Espaçamento entre estações 
 1.2  Comprimento máximo do desenvolvimento 

 
 Até  150 m 
15 km 

 
 Até  500 m 
15  km 

2 Medição Angular Horizontal 
2.1 Método 
2.2 Instrumento (leitura direta) 
2.3 Número de Séries 
Número de posições p/ série 

 
das direções 
≤ 20” 
1 (CE e CD) 
2 

 
das direções 
≤ 10” 
1 (CE e CD) 
2 

3 Medição dos lados 
3.1 Número mínimo de séries de leituras 

recíprocas 

 
1 (FI, FM, FS) 
 

 
2 leituras válidas 

4 Controle Azimutal 
4.1 Número máximo e lados sem controle 
4.2 Erro de fechamento máximo em azimute para 

direções de controle 

 
25  
 
1’ 

 
15  
 
1’ 

5  Medição angular vertical 
5.1 Número de séries 
5.2 Valor máximo da diferença entre leituras 

verticais 
5.3 Número máximo de lados entre pontos de 

altitudes conhecidas 
5.4 Valor máximo do erro de fechamento 

altimétrico 

 
1 
 
20” 
 
25 
 
20 mm/km 

 
1 
 
20” 
 
15 
 
20 mm/km 

6 Fechamentos:  
 
6.1 Angular 
 
 
6.2 Linear (coordenadas) 

 Valor máximo para o erro relativo em       
         coordenadas após a compensação em azimute 

 

1’ N  

onde N é o número de 
lados 
 
 
1/1000 

 

1’ N  

onde N é o número de lados 
 
 
 
1/2.000 

Fonte: INCRA 

 

Observações:  

1 - O comprimento dos lados das poligonais deverá ser o mais constante possível 
evitando-se o estabelecimento de lados muito curtos e muito longos. 

2 - Para lances menores que 50 m deverão ser utilizadas trenas de boa qualidade com 
aferição prévia, evitando-se distâncias menores que 10 m. 

3 - No caso de utilização de medidores eletrônicos de distância, este deverá possuir 
acurácia melhor que ± 10mm. 

 

 

 

 


