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Resumo. A partir da Lei 10.267/2001, que exige o georreferenciamento de imóveis rurais, observa-se a 
necessidade de um maior cuidado e controle na execução dos levantamentos topográficos, principalmente devido 
ao caráter legal que os produtos dos levantamentos passam a ter.  A Norma Técnica do INCRA relaciona os 
métodos de levantamentos dos imóveis com GPS e por topografia convencional e exige que as coordenadas 
finais tenham também suas precisões conhecidas. Apesar da praticidade e precisão do posicionamento por 
satélite, cujos relatórios inclusive já trazem as precisões dos pontos medidos, em muitos casos a aplicação de 
métodos convencionais como a poligonação, integrados ao levantamento GPS, é a melhor opção ou a única 
possível. Porém, os métodos mais usados para ajustamento de poligonais e que constam de normas brasileiras 
para levantamentos de imóveis rurais ou urbanos, como a NBR 13133, não fornecem informação direta sobre as 
precisões dos pontos. Este artigo mostra uma pesquisa dos fundamentos empregados no desenvolvimento dos 
métodos de compensação de poligonais com a finalidade de analisar a adequação desses métodos para a 
delimitação de imóveis e apresenta também  o processo de ajustamento pelo Método dos Mínimos Quadrados – 
MMQ, que é o único capaz de fornecer as informações de precisões exigidas.  
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Abstract. From Law 10,267/2001, that it requires the georeferencing of rural lands, it is observed the need to  
control the execution of the topographical surveys, considering the legal role that the products of the surveys 
start to have. The Technical Standards of  INCRA relates the methods of land surveys with GPS and for 
conventional topography and demands that the final coordinates also have their known precisions. Despite the 
precision of the satellite positioning, sometimes the application of conventional methods as traversing, integrated 
to GPS surveying, it is the best option or the only possible one. However, the methods most used for traversing 
adjustment do not supply directly information on the precisions of the points. This article shows a research of the 
theory used in the development of the methods of traversing compensation with the purpose to analyze the 
adequacy of these methods for the delimitation of properties. It presents also the process of adjustment for the 
Method of Squared Minimums - MMQ, that is only the capable to supply the information of demanded 
precisions. 
 
Key-words: error adjustment, traversing, topography. 

 

1. Introdução 
Os levantamentos cadastrais têm como objetivo determinar os limites de unidades territoriais 
com uma precisão adequada.  Essa determinação compreende a definição, identificação, 
demarcação, medição e representação dos limites de uma nova unidade territorial ou de uma 
unidade que tenha sofrido alterações.   

No Brasil, a identificação do imóvel para fins de registro é realizada, de uma maneira 
geral, através de uma descrição literal, resultando muitas vezes numa caracterização e 
localização imprecisas do imóvel. A exigência da identificação do imóvel a partir de um 
levantamento cadastral, estabelecida pela Lei 10.267/2001, proporciona a caracterização 
inequívoca do imóvel com uma precisão de 50cm. 

A Norma Técnica para Georreferenciamento de Imóveis Rurais do INCRA (INCRA 
2003) indica métodos convencionais e de posicionamento por satélite que poderão ser 
utilizados. Apesar da praticidade e precisão do posicionamento por satélite, em muitos casos 
torna-se necessária a aplicação de métodos convencionais, integrados ao levantamento GPS,  
para a obtenção das coordenadas dos limites das propriedades e sua precisão. Frente a essas 
necessidades, é importante atentar para algumas questões referentes ao método convencional 
mais utilizado,  a poligonação.  

Uma poligonal consiste de um polígono irregular do qual são medidos os ângulos entre 
alinhamentos consecutivos e as distâncias entre os vértices vizinhos, para se determinar as 
coordenadas retangulares de seus vértices. Como todas as medições estão sujeitas aos erros, 
faz-se a compensação, ajustamento ou distribuição dos erros da poligonal (Rocha, 1970) 
visando obter as posições dos vértices da poligonal.  

Existem vários métodos para a compensação dos erros de poligonais. Este artigo 
apresenta os resultados de uma pesquisa realizada com a finalidade de identificar os 
fundamentos dos principais métodos e analisar a viabilidade de sua aplicação. 

2. Objetivo 

O objetivo deste artigo é apresentar e discutir os métodos de compensação e ajustamento de 
poligonais topográficas, considerando sua utilização na integração de métodos terrestres e de 
posicionamento por satélites, comum em muitos casos de georreferenciamento de imóveis em 
atendimento à lei 10.267 e também em imóveis urbanos. 
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3. Material e Métodos 
Para a integração de métodos convencionais e de posicionamento por satélites, foi realizada 
uma revisão bibliográfica referente aos métodos de compensação e ajustamento de poligonais, 
utilizando como fontes livros de topografia antigos e atuais.  
 

4. Resultados e Discussão 
De um modo geral as discrepâncias que são encontradas no cálculo preliminar de uma 
poligonal são os erros de fechamento angular e linear. Essas discrepâncias podem ser 
eliminadas principalmente por três regras (Kahmen e Faig, 1988, Wolf & Ghilani, 2004): 

a) A poligonal é calculada sem injunções fortes (com azimute magnético, p.ex.) 
começando em um ponto e, posteriormente, é ajustada entre dois pontos fixos com a ajuda de 
uma transformação de similaridade que por si ajusta os ângulos e distâncias; 

b) As discrepâncias são determinadas pelas diferenças de coordenadas entre o ponto 
calculado e o ponto fixo. As diferenças são distribuídas proporcionalmente ao comprimento 
de cada lance medido. 

c) O erro de fechamento angular é distribuído igualmente entre todos os ângulos medidos 
e em seguida as projeções de cada lance da poligonal são calculadas. Então o erro 
remanescente de fechamento linear é distribuído proporcionalmente ao comprimento de cada 
lance medido. Num procedimento mais rigoroso, após o fechamento linear é necessário 
recalcular os ângulos. 

A primeira regra é descrita em Esteves (1993) como método de Baarda. Segundo  
(Kahmen e Faig, 1988), é o procedimento mais adequado quando a poligonal tem uma 
precisão interna maior que a precisão da rede geodésica à qual pertencem os pontos de 
amarração. Exemplos de cálculos encontram-se em Kahmen & Faig(1988) e Esteves(1993). 
Esta forma de compensação é indicada na Norma Brasileira NBR 13133 para poligonal tipo 3, 
recomendada para redes básicas urbanas e projetos viários. 

A segunda regra é chamada de Bowditch, ou da bússola, (McCormac, 2004;  
Wolf&Ghilani, 2002). Segundo  McCormac(2004), este método é creditado ao navegador 
Nathaniel Bowditch (1773-1838) e supõe que a qualidade das medições de distâncias e 
ângulos são iguais, o que o faz indicado para ser usado atualmente com as estações totais, 
sendo inclusive incluído entre os programas de compensação de poligonais da estação total 
Trimble, ELTA S-20.  Por outro lado, Silva et al (2003) questiona o uso do método, alegando 
que naquela época as distâncias eram medidas a trena e os ângulos com bússolas e não se 
justificaria com o uso de modernos teodolitos e distanciômetros eletrônicos. Isto porque os 
azimutes dos alinhamentos são independentes neste tipo de levantamento. Uma outra 
pressuposição para uso deste método é que a variância das distâncias observadas seja igual ao 
quadrado das distâncias, multiplicada pela variância dos azimutes, o que equivale afirmar que 
em cada estação os erros padrão são os mesmos em todas as direções, o que nem sempre é 
verdade em poligonais observadas com teodolitos e distanciômetros eletrônicos. A segunda 
regra é também usada por Espartel(1960), Silveira(1943), Davis et al. (1976) 

 A terceira regra, que também é denominada de Bowditch por Esteves(1993),  é a mais 
encontrada na literatura e mais ensinada nas disciplinas de topografia, sendo o método 
tradicional de compensação.  Kahmen & Faig(1988)  justificam a aplicação desse método 
porque as medições com ângulos são melhores que as medições com trena. Levando em 
consideração as justificativas desses métodos e a história de desenvolvimento dos 
instrumentos topográficos, pode-se supor que o método era originalmente aplicado conforme 
McCormac(2004) e depois, com o uso nas medições de goniômetros mais precisos, 
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introduziu-se a correção angular antes da linear, e nesta forma é o método mais usado até os 
dias atuais. A terceira regra também é aplicada por Gutierrez(1944), Lino(1945), 
Pasini(1940), Mesquita(1950). 
 Os tipos de poligonais chamadas na NBR 13133 de tipo 1 e 2 (ABNT,1994) 
correspondem às poligonais fechadas em anel e as enquadradas, respectivamente, cujas 
compensações podem ser feitas, conforme a NBR,  apenas pela terceira regra apresentada. 
 Quanto ao rigor matemático, as formas de compensação de poligonais podem ser 
classificas em: 
1- Métodos gráficos, que são os mais simples e de menor precisão. São mostrados em 
Gutierrez(1944), Silveira (1943) e Espartel (1960). 
2- Métodos práticos abreviados, classificação dada por Rocha (1970) para as compensações 
do tipo de Bowdicht. As compensações podem ser calculadas dividindo ∆x e ∆y pelo 
perímetro e com este fator calcular as correções a cada coordenada de cada ponto (abscissa e 
ordenadas brutas). Pode também ser calculada uma correção por metro que é aplicada em 
cada ponto conforme a sua distância ao ponto inicial.  A distribuição do erro linear é sempre 
proporcional aos comprimentos ou distâncias. 
3- Métodos simplificados, classificação dada por Rocha (1970) para as compensações como 
nas regras de Baarda e o método tradicional. Métodos como o de Crandall, demonstrado em 
(Davis et al, 1976), e outro método semelhante, demonstrado em Rocha(1970), executam as 
compensações simultaneamente de ângulos e linear após o cálculo de alguns coeficientes de 
transformação.    
4- Método rigoroso,  baseado no ajustamento pelo Método dos Mínimos Quadrados (MMQ), 
considerado o melhor método de compensação (McCormac, 2004, Wolf & Ghilani, 2002, 
Kahmen & Faig,1988). Demonstrações baseadas no MMQ com formulação clássica são 
encontradas em Rocha(1970) e Esteves (1993) e com formulação matricial em Wolf & 
Ghilani (2002).   
 A seguir, serão detalhados os métodos tradicional, de Baarda e o ajustamento pelo MMQ, 
por serem considerados os mais importantes para os objetivos deste trabalho. 
 
4. 1 Método tradicional de compensação 
Este método é o mais frequentemente apresentado nos livros de topografia e ensinado nas 
escolas. Sua principal característica é a distribuição uniforme do erro de fechamento angular 
entre todos os ângulos da poligonal e distribuição proporcional do erro de fechamento linear. 
Após esse procedimento, as coordenadas e direções finais são calculadas.  

 A demonstração do método utiliza a poligonal apoiada ilustrada na Figura 1 e está 
baseada em (Kahmen & Faig,1988). Os pontos Po, P1, Pn e Pn+1 têm coordenadas conhecidas.  
Partindo-se dos pontos Po e P1, determina-se as coordenadas dos novos pontos P2, P3 e P4, a 
partir da medição dos ângulos β1, β2, β3 e das distâncias S1, S2 e S3. Três medições adicionais 
são dadas com a distância S4 e os ângulos β4 e βn.  

 
Figura 1 - Poligonal apoiada. 
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A sistemática da compensação se realiza da seguinte forma: 
1° Passo: O fechamento angular wβ é calculado pela equação 1.  Se ele for menor que a 

tolerância, então ele é uniformemente distribuído entre os ângulos da poligonal β1... βn: 
wβ = (α n - α 0) – {Σ β + n . 180° – a . 360°}                                                (1) 

 
2° Passo: Os azimutes orientados são calculados pela adição consecutiva dos ângulos 

corrigidos da poligonal e pelo azimute inicial α0. 
r1

0 = α0  + β1 + (wβ /n) + 180°                     (2) 
r2

0 = r1
0

  + β2 + (wβ /n) +180° 
: 
A verificação do azimute é realizada ao final do transporte dos azimutes calculados, 

através da expressão: 
αn = r4

0
 + β4 + (wβ /n) + 180°               (3) 

 
A partir dos azimutes orientados e ângulos corrigidos, calculam-se as coordenadas dos 

pontos, usando as direções ri0 e as distâncias si: 
Δx1 = s1 . sen r1

0 ;    Δy1 = s1 . cos r1
0                   

Δx2 = s2 . sen r2
0 ;    Δy2 = s2 . cos r2

0             (4) 
Δx4 = s4 . sen r4

0 ;    Δy4 = s4 . cos r4
0 

 
Os erros de fechamento segundo os eixos X e Y são definidos por: 
wx = (xn – x1) – Σ s . sen r0               (5) 
wy = (yn – y1) – Σ s . cos r0 

 

Os valores wx e wy são os erros de fechamento linear calculados pela maioria das 
referências analisadas, no entanto Kahmen & Faig (1988) calculam ainda os erros lateral (Q) e 
longitudinal (L) representados na Figura 2: 

 
L = wx Σ s . sen r0  + wy  Σ s . cos r0 
      [ (Σ s . sen r0)2+( Σ s . cos r0)2 ]1/2 
                     (6) 
Q = wx  Σ s . cos r0  - wy  Σ s . sen r0 
       [ (Σ s . sen r0)2+( Σ s . cos r0)2 ]1/2 

 
Se L e Q (ou wx e wy) estão dentro das tolerâncias estabelecidas, então os erros de 

fechamento são distribuídos proporcionalmente às distâncias Si , para Δxi e Δyi. 
 

 
Figura 2 – Erros de fechamento lateral (Q) e longitudinal (L) entre P’n e Pn . 
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3° Passo: As coordenadas dos pontos da poligonal são obtidas com a adição consecutiva 
das coordenadas corrigidas, a partir de x1 e y1. Os valores finais (Xn e Yn) calculados devem 
ser iguais aos valores conhecidos: 

 
x2 = x1 + s1 . sen r1

0 + (wx / Σs) . s1; 
y2 = y1 + s1 . cos r1

0 + (wy / Σs) . s1; 
                     (7) 
x3 = x2 + s2 . sen r2

0 + (wx / Σs) . s2; 
y3 = y2 + s2 . cos r2

0 + (wy / Σs) . s2; 
 

4. 2 Método de Baarda 

No método de Baarda, a poligonal é calculada inicialmente como uma poligonal livre. Em 
seguida, a compensação é feita com o auxílio de uma transformação de similaridade. A 
poligonal apoiada ilustrada na Figura 1 também é usada para a demonstração do cálculo de 
acordo com (Kahmen & Faig, 1988), no entanto nesse caso são conhecidas apenas as 
coordenadas dos pontos P1 e Pn.  

A sistemática de compensação do método de Baarda é feita em três passos:  

1° Passo: Checagem da medição do ângulo βi:  

A soma α 0 + Σ βi deve ser igual a βn, exceto para um múltiplo de 180°. O fechamento 
angular devido à incerteza da medição é dado por: 

  
wβ = (α n - α 0) – {Σ β + n . 180° – a . 360°}           (8) 

 
Se o erro de fechamento angular é menor que a tolerância angular, então o cálculo da 

poligonal continua. Caso contrário, será necessária a realização de novas medições. 
2° Passo: A poligonal é agora calculada com fictícios x’ e y’, em um sistema que começa 

com x’= y’= 0. As direções da poligonal são orientadas através da adição consecutiva de βi + 
180° para o cálculo do azimute α0: 

 
r1

0 = α 0  + β1 + 180°                (9) 
r2

0 = r1
0

  + β2 + 180° 
: 
Verificando: α n = r4

0
 + β4 + 180°                     (10)

  
As direções ri

0 e as distâncias Si são usadas para calcular as coordenadas locais: 
 
x2’ = x1’ + s1 . sen r1

0 ;    y2’ = y1’ + s1 . cos r1
0 

x3’ = x2’ + s2 . sen r2
0;     y3’ = y2’ + s2 . cos r2

0 

:                            (11) 
xn’ = x4’ + s4 . sen r4

0 ;     yn’ = y4’ + s4 . cos r4
0 

 
As coordenadas calculadas do ponto N seriam iguais às suas coordenadas conhecidas, se 

as medições fossem isentas de erro. Caso contrário, são obtidos os resíduos transversais (Q) e 
longitudinais (L),  representados na Figura 3. 

L  ≅  s1,n – s’1,n ; 
                         (12) 
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Q ≅   (φ x π)  .  s1,n  ; 
          180º 
Em que: 

 s1,n = [ (xn-x1)2+(yn-y1) 2 ]1/2  

 s’1,n = [x’n
2 + y’n

2] 1/2 
 φ = α 1,n - α 1,n’  =  arcsen [ (xn-x1) / s1,n ]  - arcsen [ (x’n) / s’1,n ]                                                      (13) 
 

Se L e Q atenderem à tolerância então são calculadas as coordenadas finais. 
 

 
Figura 3 - Resíduos laterais e longitudinais.  

 
3° Passo: As ligações dos pontos P1- Pn e P1- P’n podem ser consideradas figuras com 

pontos idênticos em dois sistemas de coordenadas, os quais estão rotacionados pelo ângulo φ, 
estão transladados por x e y, e têm escalas diferentes. As coordenadas finais dos novos pontos 
são obtidas por transformação de similaridade,.com o ponto P1 sendo o centro de rotação: 

x2 = x1 + ax’1 + by’1;    y2 = y1 – bx’1 + ay’1               (14) 
x3 = x1 + ax’2 + by’2;    y3 = y1 – bx’2 + ay’2 
em que: 

 a = q . sen φ;   b = q . cos φ 
 q = s1, n / s’1, n     e    φ é obtido da equação (13) 

4. 3 Método dos Mínimos Quadrados 
A teoria do Método dos Mínimos Quadrados quando é aplicada ao ajustamento de 

poligonais permite obter além das coordenadas, os desvios padrão da determinação dessas 
coordenadas. Esse é um elemento fundamental para a obtenção da precisão das coordenadas 
dos limites de imóveis. Em Wolf & Ghilani(2002), (Gemael,1994) e Kahmen & Faig(1988) 
encontram-se desenvolvimentos detalhados de várias aplicações em Topografia e Geodésia.  

Para o ajustamento de poligonais pelo MMQ pode-se usar o método paramétrico, onde a 
cada observação (ou medição) corresponde uma equação de acordo com seu modelo 
funcional:   

a) equação de distância: 
 

            (17) 
 
b) equação de ângulo: 
 
 

               (18) 

Ln Vn+ Xf Xi−( )2 Yf Yi−( )2
+

Ln Vn+ tg 1− Xk Xi−

Yk Yi−
tg 1− Xj Xi−

Yj Yi−
−
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4.5  Aplicação dos métodos no georreferenciamento de imóveis rurais 
Apesar da popularidade do método tradicional, que distribui uniformemente os erros 
angulares, este apresenta algumas desvantagens. Como demonstrado anteriormente, esse 
método pressupõe a disponibilidade de dois pares de pontos e azimutes conhecidos para a 
compensação da poligonal, o que representa uma dificuldade prática, considerando-se a pouca 
densificação da rede geodésica e o custo de implantação desses pontos, principalmente em 
imóveis de grandes dimensões e de condições topográficas difíceis.    

O Método de Baarda, por sua vez, apresenta a vantagem de exigir apenas um ponto de 
coordenadas conhecidas em cada um dos extremos da poligonal, uma vez que a compensação 
é feita pelas projeções dos lados e o azimute é obtido por rotação de um ângulo determinado 
no próprio processo de compensação ou por transformação de similaridade. Este método pode 
ser integrado aos pontos GPS, desde que sejam realizadas as transformações entre o sistema 
geodésico do GPS e o plano topográfico local. Todas as transformações devem ser feitas 
considerando que a normas do INCRA estabelecem o uso de coordenadas UTM. 

O problema dos dois métodos é que eles realizam a compensação dos erros e não o 
cálculo da precisão da determinação, o que é possível apenas com a aplicação do ajustamento 
pelo MMQ.  
  Dentre esses métodos, apenas o rigoroso MMQ fornece a precisão de cada ponto ao final 
do ajustamento. Wolf &Ghilani (2002) ressaltam as aplicações do MMQ para o ajustamento 
de redes formadas por poligonais, o que é comum nos levantamentos cadastrais em áreas 
urbanas. Para que o MMQ seja aplicado, é necessário que haja superabundância de 
observações, que podem ser fornecidas por direções ou pontos com coordenadas conhecidas 
situadas no início, no meio ou no final da poligonal, de acordo com sua configuração 
geométrica. 
 Por exigir que as coordenadas dos pontos levantados tenham precisão conhecida, o MMQ 
é o único que deveria ser aceito nos trabalhos de georreferenciamento de imóveis, como 
previsto nas Normas do INCRA. Nos demais métodos, pode ser realizada uma propagação de 
erros, que também resulta na precisão de cada ponto, mas não existe programa comercial que 
o tenha implementado. Talvez por esses métodos serem menos precisos que o ajustamento 
pelo MMQ,  não se realizou tal implementação.  
 Existem, atualmente, no Brasil, duas normas que podem ser aplicadas à delimitação de 
imóveis: a Norma Técnica do Incra para a demarcação de imóveis rurais de acordo com Lei 
10267 e a NBR-13.133 para levantamentos topográficos em geral, que é exigida em todos os 
trabalhos contratados por órgãos públicos, nos quais se incluem os levantamentos para 
cadastros urbanos. Essas normas trazem especificações para poligonais e formas de 
compensação que serão analisadas quanto às exigências de ligações das mesmas à uma rede 
geodésica de ordem superior e à real justificativa para essas especificações.    
 A norma do INCRA prevê uma precisão de 0,50m para os pontos que delimitam um 
imóvel rural e especifica vários procedimentos de campo para levantamentos com GPS e com 
topografia convencional. Para as poligonais topográficas de apoio, a norma exige controle 
azimutal com pontos de Laplace. Para as poligonais topográficas de demarcação, exige que as 
mesmas comecem e terminem em pontos distintos com coordenadas conhecidas e azimutes de 
controle. Essa exigência de controle azimutal para o fechamento angular também é explicita 
na NBR-13.133.   
 Cabe analisar agora a importância desta exigência para os fins a que se destina o 
levantamento do imóvel, conforme consta da Norma do Incra, mas que poderia se aplicar para 
o cadastro de um imóvel para fins fiscais numa prefeitura: 
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 “Garantir ao proprietário confiabilidade na geometria descritiva do imóvel rural, de forma a 
dirimir conflitos decorrentes de sobreposição de limites dos imóveis lindeiros”. 
 Para satisfazer esta exigência de forma matemática basta analisar que uma figura plana 
tem três graus de liberdade: duas translações e uma rotação. Se estiver num sistema de 
coordenadas cartesianas com eixos X e Y, a figura, que é a poligonal formada por 
caminhamento sobre os lados do imóvel, pode transladar segundo as direções X e Y e 
rotacionar em torno de um ponto qualquer. Considerando que a figura é um imóvel, ela fica 
fixa no sistema X-Y por dois meios: 

• Com dois pontos afastados entre si de coordenadas conhecidas (Por exemplo, dois 
vértices) 

• Com um ponto com coordenada conhecida e uma direção (Por exemplo um vértice e a 
direção de um lado). 

Matematicamente, portanto, a poligonal também pode ser fixada usando apenas dois 
pontos sem a necessidade de uma direção, que corresponde a exigência dos azimutes 
verdadeiros pelas normas citadas. Durante a realização dessa pesquisa, analisou-se esta 
questão, buscando na literatura referenciada se havia a exigência de que qualquer poligonal só 
pode ser compensada se forem conhecidos os azimutes de partida e chegada. Verificou-se 
que: 

• a grande maioria deixa claro que o azimute de partida é arbitrário,  no entanto 
recomenda-se que as projeções não fiquem em quadrante com componentes negativos 
e que, se possível, utilize-se uma bússola para a obtenção de um azimute aproximado. 
O uso de azimutes facilita mais os cálculos que o uso de deflexões, ângulos internos 
ou externos.  

• As poligonais foram utilizadas para a densificação de redes de triangulação ou de 
poligonação de ordem superior  (Pasini, 1940; Kahmen&Faig, 1988, Wolf&Ghilane, 
2004). Sendo assim, obrigatoriamente, estavam ligadas em pontos com coordenadas e 
direções conhecidas. 

• A regra de compensação de Baarda não usa direções fixas e é ideal para a integração 
de pontos de apoio levantados com GPS e pontos levantados com a topografia 
convencional, visto que não necessita de azimute verdadeiro, mas apenas um valor 
aproximado para os cálculos subseqüentes. A correção angular e linear aplicada neste 
método corresponde a uma rotação e uma alteração de escala da transformação de 
similaridade (Kahmen & Faig, 1988) 

  
5. Conclusões 
 
A motivação para o desenvolvimento desse trabalho foram questões que surgiram em 
situações práticas de georreferenciamento de imóveis rurais e levantamentos para cadastro 
urbano, além das pesquisas que visam definir especificações para georreferenciamento de 
imóveis urbanos.  Verificou-se a necessidade de proceder a um estudo mais minucioso de 
métodos convencionais de levantamento, que podem ser utilizados de modo integrado ao 
posicionamento por satélites.  

Os levantamentos com GPS são rápidos e sua precisão pode ser dez vezes superior à da 
topografia convencional, o que é vantajoso para levantamentos de pontos para o apoio ao 
georreferenciamento de imóveis rurais ou urbanos. A integração com topografia é sempre  
necessária, nas áreas em que o receptor GPS sofre obstruções de sinais, como nos centros 
urbanos com grande densidade de edifícios ou existência de árvores.  



Anais 1º Simpósio de Geotecnologias no Pantanal, Campo Grande, Brasil, 11-15 novembro 2006,  
Embrapa Informática Agropecuária/INPE, p.791-800. 

 
 

 800

Por outro lado, tanto nas áreas rurais como nas urbanas é difícil implantar e manter 
marcos de uma rede de triangulação para apoio que tenham intervisibilidade. È  muito mais 
fácil implementar pontos com GPS e, quando necessário, interligá-los com uma poligonal.    

A partir deste estudo, recomenda-se que sejam incluídas nas normas do INCRA e na NBR 
13133, quanto às poligonais, a possibilidade de utilização de um mínimo de dois pontos 
levantados com GPS na área do imóvel rural ou de cadastro urbano, e mais um ou dois para 
checagem, como preconiza o método de Baarda, sem esquecer que o conhecimento da 
precisão depende de um ajustamento pelo MMQ.    
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