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1 REDE DE REFERÊNCIA 
O tema sobre rede de referência abordado na componente curricular de Agrimensura II tem como 

objetivo apresentar as características da rede em escala municipal. Na componente curricular de Geodésia já 
vimos a Rede Geodésica Brasileira em nível nacional. No entanto o foco deste conteúdo é aprofundar os 
conhecimentos para o estabelecimento de referências em campo para subsidiar o levantamento para fins de 
agrimensura e cadastro territorial. 

Nesse material didático veremos a importância, a hierarquia, princípio da vizinhança, densificação, 
materialização e documentação necessários para um Rede de Referência Municipal. 

Também será estudada com maior profundidade a NBR 14166 e NBR13133. 
 

1.1 IMPORTÂNCIA 
As redes de referência são importantes para que os levantamentos topográficos sejam realizados com 

um único referencial e assim permitir que os terrenos e imóveis mensurados possam compor um mapa único 
do município. 

Com o advento das técnicas GNSS a implantação de redes de referência ficou mais fácil, rápida e por 
que não dizer, mais segura. A partir do Sistema Geodésico Brasileiro o município pode implantar a rede de 
referência. 

 
1.2 NBR 14166  

A norma técnica NBR14166 apresenta as informações de implantação da Rede de Referencia Cadastral 
Municipal, trazendo uma série de definições e fórmulas para cálculos matemáticos e geodésicos.  

A finalidade deste documento técnico é fixar as condições exigíveis para a implantação de rede de 
referência cadastral que tem os seguintes objetivos:  

a) apoiar a elaboração e a atualização de plantas cadastrais municipais;  
b) amarrar, de um modo geral, todos os serviços de topografia, visando às incorporações às plantas 

cadastrais do município;  
c) referenciar todos os serviços topográficos de demarcação, de anteprojetos, de projetos, de 

implantação e acompanhamento de obras de engenharia em geral, de urbanização, de levantamentos de obras 
como construídas e de cadastros imobiliários para registros públicos e multifinalitários. 

O item 3.1 da NBR14166 apresenta os seguintes conceitos: altura geométrica é a distância de um ponto 
ao longo da normal ao elipsoide entre a superfície física e a sua projeção na superfície elipsoidal. Representa-
se por h, sendo também conhecida como altitude geométrica, segundo a expressão h ≈ N + H. 

O item 3.2 apresenta o conceito de altitude ortométrica: Distância de um ponto ao longo da vertical 
entre a superfície física e a sua projeção na superfície geoidal (superfície equipotencial que coincide com o 
nível médio não perturbado dos mares). Representa-se por H. 

A figura 01 ilustra o esquema da normal, vertical e altura, apresentando a superfície física, o geoide 
(nível médio dos mares) e o elipsoide (figura geométrica mais parecida com a forma da Terra). 
 

 
Figura 1: Esquema do conceito, vertical, normal e altura. 

Fonte : NBR14166 
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Outro conceito importante de ser estudado é o Plano Topográfico Local. No item 3.37 diz que o sistema de 

projeção topográfica (Sistema Topográfico Local) é um sistema de projeção utilizado nos levantamentos topográficos 
apoiados na Rede de Referência Cadastral pelo método direto clássico para representação das posições relativas dos 
acidentes levantados através de medições angulares e lineares, horizontais e verticais. 

O item 3.39 define sistema topográfico local: “Sistema de representação, em planta, das posições relativas de 
pontos de um levantamento topográfico com origem em um ponto de coordenadas geodésicas conhecidas, onde todos 
os ângulos e distâncias de sua determinação são representa- dos, em verdadeira grandeza, sobre o plano tangente à 
superfície de referência (elipsoide de referência) do sistema geodésico adotado, na origem do sistema, no pressuposto 
de que haja, na área de abrangência do sistema, a coincidência da superfície de referência com a do plano tangente, 
sem que os erros, decorrentes da abstração da curvatura terrestre, ultrapassem os erros inerentes às operações 
topográficas de determinação dos pontos do levantamento” e esquematizados conforme indicado na figura 02. 

O item 3.39.1 diz que plano de representação, origem, eixos e orientação: Elementos constituintes do sistema 
fundamentais para o posicionamento dos pontos do levantamento por intermédio de um sistema cartesiano ortogonal 
em duas dimensões onde: a) os eixos X e Y estão no Plano do Horizonte Local (plano tangente ao elipsoide de 
referência), adotando-se, deste instante em diante, para efeito de cálculos, a esfera de adaptação de Gauss como figura 
geométrica da terra (superfície de referência); b) o eixo Y coincide com a linha meridiana (norte-sul) geográfica, no 
ponto de tangência, orientado positivamente, para o norte geográfico; c) o eixo X é orientado, positivamente, para o 
leste. 

 
Figura 2: Elementos do Sistema Topográfico Local 

Fonte: NBR14166 
  

A definição de coordenadas plano-retangulares (X,Y) está no item 3.39.2 da norma: Coordenadas 
cartesianas definidoras da localização planimétrica dos pontos medidos no terreno e representados no plano 
topográfico do sistema topográfico local, cuja origem está no ponto de tangência deste plano com a superfície de 
referência adotada pelo Sistema Geodésico Brasileiro - SGB. 

O plano topográfico e definido como: Superfície definida pelas tangentes, no ponto origem do Sistema 
Topográfico, ao meridiano deste ponto e à geodésica normal a este meridiano. 

De acordo com a NBR 14166 cada município deve ter uma rede de referência que possui um ponto de 
origem amarrado ao SGB e a orientação norte é em relação as coordenadas geodésicas desse ponto, dessa 
forma os mapas municipais não se encaixam pois cada município teria uma origem diferente e o eixo Y em 
direção ao norte dos sistemas municipais não seriam paralelos. 

Para o levantamento em nível Estadual usar o PTL pode trazer algumas complicações, as conversões 
entre o PTL e o Plano UTM é possível, mas demanda conhecimento técnico nas instituições municipais. 
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Trabalhar no Plano UTM significa considerar a curvatura da Terra e um sistema de projeção 
cartográfica que distorce as distâncias, mas que traz facilidades na fiscalização e gerenciamento dos dados e no 
uso das Estações Totais para a obtenção das coordenadas dos pontos de interesse. 

Outro fato é de que os municípios brasileiros não implantaram e mantiveram suas redes no PTL, é mais 
comum encontrar a rede de referência no Plano UTM que foram e são utilizadas geralmente para levantamentos 
aerofotogramétricos. 

 
1.3 NBR13133 

A norma técnica NBR13133 apresenta os procedimentos relacionados à execução dos levantamentos 
topográficos. Com o intuito de verificar a aplicação dessa norma nos levantamentos do Patrimônio Cultural 
Material, esse capítulo tem como objetivo apontar os itens da normativos que apresentam importância ao 
objeto desta tese. 

Primeiramente foram estudados os conceitos e definições apresentados na norma técnica, 
posteriormente estudou-se os parâmetros técnicos que envolvem as medições, bem como a classificação dos 
instrumentos. As definições abordadas nesse capítulo são: 

• Apoio geodésico e apoio topográfico; 
• Definições e conceitos de levantamento de detalhes, levantamento topográfico e topográfico 

cadastral; 
• Classificação dos Instrumentos 
• Tipos de Poligonais 

1.3.1.1 Apoio geodésico e apoio topográfico 
Primeiramente destaca-se as definições de apoio geodésico e apoio topográfico, segundo a norma 

técnica o apoio geodésico são pontos materializados no terreno com objetivo de fornecer dados planimétricos, 
altimétricos ou planialtimétricos referenciados ao datum do país, proporcionando o controle de 
posicionamento dos levantamentos de campo. 

O apoio topográfico consiste em pontos materializados no terreno com objetivo de dar suporte aos 
levantamentos topográficos. Para o apoio topográfico altimétrico as alturas podem ser referidas ao uma 
superfície arbitrária e o erro por quilômetro irá caracterizar a ordem e a qualidade do ponto, a altitude também 
pode ser referenciada ao nível médio dos mares.  

No apoio topográfico planimétrico, os pontos devem ser materializados no terreno com coordenadas 
cartesianas (x e y) obtidas a partir de uma origem no plano topográfico, em que os de ordem superior podem 
estar espaçados em até 10 quilômetros e os de ordem inferior até 500 metros, ou menos dependendo da área a 
ser levantada.  

Percebe-se que a NBR 13133 entende que levantamento geodésico é referenciado ao Datum do país e 
levantamento topográfico a referências arbitrárias. 

1.3.1.2 Levantamento de detalhes, topográfico e topográfico cadastral 
A seguir estão apresentadas as definições de levantamento de detalhes, levantamento topográfico e 

levantamento topográfico cadastral e em seguida as considerações sobre as mesmas. 
Definição de levantamento de detalhes segundo o item 3.11 da NBR13133: 

“Conjunto de operações topográficas clássicas (poligonais, irradiações, interseções, ou por ordenadas sobre uma linha-
base), destinado à determinação das posições planimétrica e/ou altimétrica dos pontos, que vão permitir a 
representação do terreno a ser levantado topograficamente a partir do apoio topográfico. Estas operações podem 
conduzir, simultaneamente, à obtenção da planimetria e da altimetria, ou então, separadamente, se condições especiais 
do terreno ou exigências do levantamento obrigarem à separação” (grifo nosso) 

 
Definição de levantamento topográfico segundo o item 3.12 da NBR13133:  

Conjunto de métodos e processos que, através de medições de ângulos horizontais e verticais, de distâncias 
horizontais, verticais e inclinadas, com instrumental adequado à exatidão pretendida, primordialmente, implanta e 
materializa pontos de apoio no terreno, determinando suas coordenadas topográficas. A estes pontos se relacionam os 
pontos de detalhes visando à sua exata representação planimétrica numa escala predeterminada e à sua representação 
altimétrica por intermédio de curvas de nível, com eqüidistância também predeterminada e/ou pontos cotados”  (grifo 
nosso) 
 

 Definição de levantamento planimétrico cadastral segundo o item 3.17 da NBR13133: 
“Levantamento planimétrico acrescido da determinação planimétrica da posição de certos detalhes visíveis ao nível e 
acima do solo e de interesse à sua finalidade, tais como: limites de vegetação ou de culturas, cercas internas, 
edificações, benfeitorias, posteamentos, barrancos, árvores isoladas, valos, valas, drenagem natural e artificial, 
etc. Estes detalhes devem ser discriminados e relacionados nos editais de licitação, propostas e” instrumentos legais 
entre as partes interessadas na sua execução” (Grifo nosso) 
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Definição de levantamento topográfico planialtimétrico cadastral a segundo o item 3.18 da NBR 13133:  

“levantamento topográfico planialtimétrico acrescido dos elementos planimétricos inerentes ao levantamento 
planimétrico cadastral, que devem ser discriminados e relacionados nos editais de licitação, propostas e instrumentos 
legais entre as partes interessadas na sua execução”. 

  
Com as definições apresentadas faz-se necessário apontamentos para que os conceitos sejam 

confrontados com os conceitos em discussão atualmente, principalmente nos termos relacionado ao Cadastro.  
O conceito de levantamento cadastral da NBR 13133 e da Portaria nº511 de 2009 do Ministério das 

Cidades, se diferenciam, a norma técnica cita o levantamento das feições que compõe os detalhes do terreno e 
a Portaria nº509 de 2009 cita que o levantamento cadastral está relacionado ao levantamento das parcelas. 

Outro conceito importante é o de levantamento de detalhes, segundo o texto apresentado na norma 
técnica entende-se que esse tipo de levantamento tem como objetivo a representação do relevo e os detalhes do 
terreno propriamente dito ficaram na definição de levantamento cadastral. O item 3.32 da NBR 13133 define 
como pontos de detalhe “os pontos importantes dos acidentes naturais e/ou artificiais, definidores da forma do 
detalhe e/ou relevo, indispensável à sua representação”. 

A definição pela norma técnica de levantamento topográfico é vinculada aos métodos de medições 
angulares e lineares, contudo esse tipo de medição também é utilizado para levantamento geodésico. 

Os conceitos na NBR13133 devem ser revistos e modernizados para uma segunda edição da norma 
técnica, sobretudo na questão relacionada ao conceito de Cadastro Territorial, que no Brasil encontra-se em 
construção. A Portaria nº511 de 2009 inovou na sua publicação trazendo conceitos de Cadastro Territorial de 
países com maior tradição nessa área, como a Suíça e Alemanha. 

Pelas definições apontadas pode-se concluir que a NBR 13133 quando escreve detalhes quer dizer 
detalhes do relevo, quando cita cadastral quer dizer detalhes das feições do terreno e de fato a norma não trata 
de Cadastro Territorial. 

Com base nessas considerações e no novo conceito apresentado pela Portaria nº511 do Ministério das 
Cidades, o capítulo 3 desta tese apresenta os conceitos utilizados nesta tese.  

1.3.1.3 Classificação dos instrumentos 
Depois de pesquisar os conceitos sobre levantamentos topográficos e geodésicos é importante conhecer 

a classificação dos instrumentos segundo a norma técnica. Para os levantamentos topográficos basicamente se 
busca conhecer dois parâmetros de mensuração, um angular e outro linear na planimetria, para a altimetria o 
desnível entre pontos.  

Nas medições de ângulos geralmente são utilizados os teodolitos, sejam eles digitais ou analógicos e na 
medição de distância são utilizadas as trenas, os fios estadimétricos para o método de medição por 
taqueometria e o medidor eletrônico de distância (MED). As duas primeiras técnicas de medição linear 
praticamente estão em desuso pela falta de produtividade e precisão frente aos MEDs. 

Os teodolitos possuem três classes de acordo com a precisão nominal do equipamento, a tabela 5 mostra 
a classificação dos mesmos, sendo a classe 3 a de equipamento com melhor precisão. 

 
Tabela 1: Classificação dos teodolitos conforme NBR13133 

Classe Precisão Angular 
1 – Precisão baixa ±30” 
2 – Precisão média ±7” 
3 – Precisão alta ±2” 

 
Os medidores eletrônicos de distância (MED) também possuem três classes, a tabela 6 apresenta a 

classe relacionada com a precisão nominal do equipamento, sendo também a classe 3 referida aos 
equipamentos mais precisos. 

 
Tabela 2: Classificação dos Medidores Eletrônicos de Distâncias (MED) 

Classe Precisão linear 
1 - precisão baixa   ± (10mm + 10 ppm x D*) 
2 - precisão média  ± (5mm + 5 ppm x D) 
3 - precisão alta  ± (3mm + 3 ppm x D) 

*D é a distância medida em quilômetros. 
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As estações totais, instrumentos de medição angular e linear integrando em um único equipamento os 
MEDs e teodolitos eletrônicos, possuem classificação de acordo com a tabela 7. 

 
Tabela 3: Classificação das Estações Totais. 

Classe Precisão angular Precisão linear 
1 - precisão baixa  ≤ ± 30"  ± (5mm + 10 ppm x D) 
2 - precisão média  ≤ ± 07" ± (5mm + 5 ppm x D) 
3 - precisão alta  ≤ ± 02" ± (3mm + 3 ppm x D) 

 
Os níveis, instrumentos utilizados nos levantamentos altimétricos possuem também a classificação, o 

valor de precisão nominal está relacionado ao valor em milímetro dividido pela distância em quilômetro, a 
tabela 8 apresenta a classificação dos níveis. 

Tabela 4: Classificação dos níveis de acordo com a NBR13133 

Classe Desvio Padrão 
1 – Precisão baixa > ± 10 mm/km 
2 – Precisão média ≤ ± 10 mm/km 
3 – Precisão alta ≤ ± 3 mm/km 
4 – Precisão muito alta ≤ ± 1 mm/km. 

 
O conhecimento da classificação dos instrumentos é importante para a interpretação dos parâmetros das 

Poligonais de apoio, pois as mesmas são vinculada à classe dos equipamentos. Além de ser necessária para a 
contratação de serviços de topografia e geodésia. 

1.3.1.4 Tipos de Poligonais 
A NBR 13133 item 6.5.1 são relacionados os três tipo de Poligonal. a) tipo 1 - Poligonais apoiadas e 

fechadas numa só direção e num só ponto; b) tipo 2 - Poligonais apoiadas e fechadas em direções e pontos 
distintos com desenvolvimento curvo; c) tipo 3 - Poligonais apoiadas e fechadas em direções e pontos distintos 
com desenvolvimento retilíneo. 

Segundo o item 6.5.2 as Poligonais tipo 1 e 2 podem ter nos seus cálculos primeiramente a distribuição 
dos erros angulares e posteriormente os erros lineares para a compensação ou ajustamento dos erros. 

Para as Poligonais tipo 3, que são retilíneas é necessário a aplicação de fórmulas de tolerância 
longitudinal e transversal e o ajustamento pode ser realizado por qualquer método, inclusive pelo Método dos 
Mínimos Quadrados (MMQ). 

Um fator a ser levado em consideração é a tolerância para os erros obtidos nas Poligonais. o item 6.5.7 
diz: 

O estabelecimento das tolerâncias, para efeito desta Norma, parte da teoria dos erros, que estabelece ser o erro máximo 
tolerável, ou tolerância, um valor T, cuja probabilidade de ser ultrapassado é de 1%, sendo de 2,65 
aproximadamente três vezes o valor do erro médio temível. Assim, partindo das expressões decorrentes das 
propagações dos erros médios nas medições angulares e lineares, são estabelecidas as seguintes expressões para as 
tolerâncias de fechamento das poligonais: (Grifo nosso) 

 
A NBR13133 apresenta as fórmulas para o cálculo da tolerâncias angulares e lineares, as fórmulas 1 e 

dois se referem às Poligonais tipo 1 e 2 e as fórmulas 3 e 4 se referem às Poligonais tipo 3 
Tolerância angular 

     (1) 
Tolerância Linear 

       (2) 
Tolerância Longitudinal para a Poligonal tipo 3 

  (3) 
Tolerância Transversal para Poligonal tipo 3 

   (4) 
 

Para a aplicação das fórmulas apresentadas deve-se considerar N como a quantidade de vértices da 
Poligonal e L o perímetro total em quilômetros. As demais variáveis (letras a,b,c,d,e e f) que se apresentam nas 
fórmulas são valores tabelados pela NBR 13133 e pela precisão nominal dos equipamentos, esse valores 
podem ser encontradas na norma técnica na página 21 (tabela 10 e 11). 
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1.3.1.5 Classes de Poligonais e nivelamento 
Além dos tipos, as Poligonais recebem classificação de acordo com a finalidade do trabalho. As 

poligonais são classificadas na NBR 13133 em: 
• P – Planimétricas;  
• PA - Planialtiméticas;  
• PRC – Para implantação de Rede Cadastral;  
• PAC – Planialtimétrico Cadastral. 

 
De acordo com o item 6.4.2 As finalidades das cinco classes de poligonais planimétricas apresentadas 

referem-se a: a) Classe IP - Adensamento da rede geodésica (transporte de coordenadas); b) Classe IIP - Apoio 
topográfico para projetos básicos, executivos, como executado, e obras de engenharia; c) Classe IIIP - Adensamento 
do apoio topográfico para projetos básicos, executivos, como executado, e obras de engenharia; d) Classe IVP - 
Adensamento do apoio topográfico para poligonais IIIP. Levantamentos topográficos para estudos de viabilidade 
em projetos de engenharia; e) Classe VP - Levantamentos topográficos para estudos expeditos. 

As tabelas apresentadas na norma técnica com a classificação das Poligonais são extensas e dificultosas 
para visualização na formatação deste trabalho, para facilitar a leitura as tabelas apresentadas estão resumidas 
com os principais itens. O quadro 1 apresenta de forma resumida as informações das Poligonais classe P 
(levantamento planimétrico). 

 
Quadro 1: Resumo dos parâmetros das Poligonais classe P 

Classe Medição 
Angular 

Medição 
Linear 

Lado 
médio 

Num. max. 
Vértices 

IP Método das direções: três 
séries de leituras 
conjugadas. Teodolito 
classe 3 

MED  
classe 2 

≥1,5Km 11 

IIP Método das direções: três 
séries de leituras 
conjugadas. Teodolito 
classe 3 

MED  
classe 1 

≥190m 31 

IIIP Método das direções: duas 
séries de leituras 
conjugadas. Teodolito 
classe 2 

MED classe 1 
ou trena de 
aço 

≥170m 41 

IVP Método das direções: duas 
séries de leituras 
conjugadas. Teodolito 
classe 2 

MED classe 1 
ou trena de 
aço e controle 
taqueométrico 

≥160m 41 

VP Leitura em uma só posição. 
Teodolito classe 1, 

Observações 
taqueométricas 

90m 41(P)* 
21(S)* 
12(A)* 

*(P) Poligonal Principal, (S) Poligonal Secundária e (A) Auxiliar 
Fonte: Adaptada da NBR 13133 

Considerando que os trabalhos atuais de levantamentos topográficos e geodésicos devem utilizar da 
automação topográfica através de programas computacionais, bem como utilizar de equipamentos com pelo 
menos média precisão angular e linear, para as medições em campo, que não tenham finalidade de serem 
expeditos, as Poligonais IVP e VP tornam-se pouco aplicáveis, pois a utilização em trena de aço para medir 
distâncias entre 90m e 170m se torna improdutiva, imprecisa dependendo do relevo e diminuem a 
produtividade de automação topográfica. Essas classes de poligonais devem ser adaptadas para atender a 
necessidade nas medições do PCM. 

A Poligonal IP tem seus parâmetros de medição angular e linear com possibilidade de uso da automação 
topográfica e com equipamentos classificados com precisão alta e média para o teodolito e MED 
respectivamente. O ponto negativo dessa Poligonal é o lado médio (1,5Km), o mesmo apresenta um valor de 
extensão difícil de ser aplicado para os levantamentos patrimoniais. Os sítios arqueológicos em sua maioria 
não possuem extensões que chegam a 1/3 do valor do lado médio dessa Poligonal. 

As Poligonais IIP e IIIP podem ser utilizadas ou adaptadas para a realidade em campo, mas para os 
sítios menores podem não ser aplicáveis. 

Nos levantamentos altimétricos com a finalidade de transportar referências de nível ou conhecer o 
desnível entre os pontos são utilizados os níveis e o nivelamento é classificado de acordo com metodologia, 
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extensão máxima, lance máximo e lance mínimo, número de lances e tolerância no fechamento, esses 
parâmetros podem ser observado na tabela 8 da NBR 131333 na página17.  

Os nivelamento possuem quatro classes, sendo três métodos de levantamento, o geométrico, o 
trigonométrico e o taqueométrico. O quadro 2 apresenta de forma resumida os principais itens para o trabalho 
altimétrico de nivelamento. 

Quadro 2:Resumo das classes de nivelamento. 

Classe Metodologia Lance 
máximo 

Lance 
mínimo 

Tolerância 

IN Niv. Geométrico, nível classe III, 
leituras nos três fios, visadas 
equidistantes com máxima 
diferença de 10m. 

80m 15m 12mm * 

IIN Niv. Geométrico, nível classe 2, 
leitura do fio médio, ida e volta 
ou circuito fechado com PS* a 
cada 2Km. 

80m 15m 20mm  

IIIN Niv. Trigonométrico com MED 
classe 1 em uma série de leitura 
para as medições angulares com 
teodolito classe 2 ou Estação 
Total Classe 2. 

500m(P)* 
300m(S)* 

40m(P) 
30m(S) 

0,15m  
0,20m  

IVN Niv. Taqueométrico com leituras 
nos três fios com série de leituras 
com teodolito classe 1. 

150m(P) 
150m(S) 

30m(P) 
30m(S) 

0,30m  
0,40m  

*PS = Ponto de segurança, K distância em Km, (P) Niv. Principal e (S) Niv. Secundário. Fonte: Adaptada da NBR 13133 
 

Os levantamentos com finalidade de se conhecer o relevo do terreno são executados com as 
informações altimétricas e planimétricas em conjunto, os dados são medidos em campo simultaneamente. 

A NBR13133, nas páginas 13 e 14, apresenta a tabela com as especificações para os levantamento 
topográfico planialtimétrico (PA). As Poligonais classe PA para os levantamentos topográficos 
planialtimétricos possuem uma relação com as Poligonais classe P, além de vincular o tipo de Poligonal à 
escala do desenho e determinar a equidistância vertical das curvas de nível, bem como a densidade de pontos a 
ser levantado. O quadro 3 mostra as informações resumidas da tabela original da norma técnica. 

Quadro 3:Resumo das classes de Poligonais planialtimétricas 

Classe Metodologia Equid. 
curva de 

nível 

Dens. de 
pontos/ ha* 

I PA Poligonais VP ou superior e 
nivelamento IVN ou superior. Pontos 
irradiados taqueometricamente com 
leituras nos três fios com visada 
máxima de 150m. Teodolito classe I 

5m 2 a 4 

II PA Poligonais  IVP ou superior e 
nivelamento IIN ou superior.Pontos 
irradiados taqueometricamente com 
leituras nos três fios com visada 
máxima de 150m. Teodolito classe 1. 

2m 5 a 10 

III PA Poligonais IIIP ou superior, 
nivelamento IIN ou superior. Pontos 
irradiados taqueometricamente com 
leituras nos três fios com visada 
máxima de 100m. Teodolito classe 1. 

1m 18 a 32 

IV PA Poligonais IIP ou superior, 
nivelamento IIN ou superior. Pontos 
irradiados taqueometricamente com 
leituras nos três fios com visada 
máxima de 100m. Teodolito classe 2. 

1m 20 a 45 

V PA 
Seção transv 

Poligonal VP, linha de base a cada 
40m e lev. seções transversais com 
espaçamento entre os pontos a cada 
40m. 

2m e/ou  
16 pontos 
cotados 

8 a 16 

VI PA 
Seção transv 

Poligonais com linha base a cada 20m 
por poligonais IVP ou superior. 

1m e/ou 
pontos 

18 a 36 
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Nivelamento IIN. Seções com 
taqueometria a cada 30m visada 
máxima 150m e teodolito classe 1. 

cotados 

VII PA 
Seção transv 

Poligonais com linha base a cada 10m 
por poligonais IVP em área suerior a 
100ha recomenda-se Poligonais IIIP e 
niv. IIN. 

1m e/ou 
pontos 
cotados 

----- 

VIII PA 
Seção transv 

Mesmo método da VIIPA com linhas 
base a cada 20m e lev, transversa; a 
cada 20m 

1m e/ou 
pontos 
cotados 

----- 

*ha=hectare. Fonte: Adaptada da NBR 13133 
De acordo com o quadro 3, não existe previsão nenhuma classe de poligonal com irradiação que permita 

a interpolação dos dados planialtimétricos para geração de curvas de nível como equidistância vertical menor 
do que 1 metro. 

Os parâmetros de seções transversais possuem pouca aplicação aos levantamentos do PCM, esse tipo de 
levantamento são aplicados nos projetos para estradas e atualmente estão sendo substituídos por levantamentos 
planialtimétricos com Estações Totais. 

Ainda no tema levantamento planialtimétrico a NBR 13133 apresenta outras duas classes de Poligonais 
para levantamentos planialtimétricos cadastrais, na tabela 6, página 15 da norma técnica estão relacionadas 
duas classes de Poligonais PAC, esses parâmetros estão apresentados de forma resumida no quadro 4. 
 

Quadro 4: Tabela resumida para as Poligonais de Levantamentos Planialtimétricos Cadastrais 

Classe Metodologia Equid. 
curva de 

nível 

Dens. de 
pontos/ ha* 

I PAC Poligonais IIIP ou superior. Nas áreas 
maiores do que 100ha recomenda-se 
Poligonais IIP. Pontos de divisas ou 
notáveis irradiados com MED ou trena 
de aço, os demais pontos cadastrais 
podem ser medidos 
estadimetricamente com leituras os 
três fios e visada máxima de 100m. 
Nivelamento IIN ou superior, pontos 
irradiados par nivelamento medidos 
taqueometricamente com leituras nos 
três fios e visada máxima de 120 
metros com teodolito classe 1. 

1m 30 a 50 

II PAC Poligonais IIP ou superior. Pontos de 
divisas ou notáveis irradiados com 
MED ou trena de aço, os demais 
pontos cadastrais podem ser medidos 
estadimetricamente com leituras os 
três fios e visada máxima de 80m e 
teodolito classe 2. Nivelamento IIN ou 
superior, pontos irradiados par 
nivelamento medidos 
taqueometricamente com leituras nos 
três fios e visada máxima de 100 
metros com teodolito classe 1. 

1m 40 a 60 

 
Por fim tem-se os parâmetros das Poligonais PRC que tem a finalidade de implantação de Rede de 

Referência Cadastral Municipal. A classe IPRC tem como objetivo fornecer o apoio topográfico da rede de 
referência cadastral municipal, apoiada na rede geodésica densificada por Poligonal IP ou processo 
equivalente. A Poligonal IIPRC são consideradas auxiliares de rede de referência cadastral municipal 
destinada à determinação dos pontos referenciadores de quadras ou glebas. Os principais parâmetros podem 
ser vistos no quadro 5. 

 

Quadro 5:Tabela resumida das Poligonais PRC. 
Classe Medição 

Angular 
Medição 
Linear 

Lado 
médio 

Num.  
vértices 

Nivelamento 
Vértices 

IPRC Método das direções 
com centragem 

MED classe 2 ≥200m(P)* 
≥100m(S)* 

16(P) 
11(S) 

12mm * 
(IN Principal) 
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forçada, três séries de 
leituras conjugadas. 
Teodolito classe 3 

16mm  
(IN secundária) 

IIPRC Método das direções, 
duas séries de 
leituras conjugadas. 
Teodolito classe 2 

MED classe 1 ou 
trena aferida e 
correção de 
dilatação, tensão 
catenária e redução 
ao horizonte 

≥80m 9 20mm  
(IIN) 

* (P) Poligonal Principal, (S) Poligonal Secundária e K distância em Km. Fonte: Adaptada da NBR 13133 
 
Considerando que a maioria dos municípios não possuem Rede de Referência Cadastral Municipal, as 

poligonais PRC ainda são pouco utilizadas na atual situação brasileira, mas como a realidade em campo pode 
dificultar a aplicação a rigor das classes de Poligonais e suas respectivas finalidades, as mesmas devem ser 
adaptadas e estudadas para a criação de classes intermediárias para viabilizar o desenvolvimento dos 
levantamentos ao PCM. 

As distâncias longas entre os vértices de parte das poligonais podem torná-las sem aplicabilidade e as 
poligonais com distâncias menores exigem equipamentos menos precisos. Em alguns casos uma poligonal 
determinada para uma finalidade pode ser aplicada em outra, por exemplo, uma Poligonal IIPRC pode ser 
aplicada a um levantamento topográfico planialtimétrico. O capítulo 4 abordará essas questões nas atividades 
desenvolvidas em campo. 

Importante ressaltar que a NBR13133 foi publicada no ano de 1994 tendo a necessidade de revisão e 
inclusão de parâmetros levando em consideração o aporte tecnológico atual. 

 



 10 

 

2 CADASTRO TERRITORIAL 
O tema relativo ao Cadastro territorial no Brasil tem sido largamente discutido nas últimas décadas nos 

meios acadêmico, profissional e legislativo, mas só recentemente alguns avanços têm sido alcançados. Pode-se 
apontar, por exemplo, a publicação da lei do georreferenciamento rural (Lei Federal 10.267/2001). Muito 
embora a referida lei ainda careça de melhorias (o que tem sido efetuado a pouco e pouco), a publicação de 
uma legislação específica para os imóveis rurais, na qual estão presentes diversos conceitos e fundamentos 
cadastrais, representa um grande avanço para o nosso país nessa área e a materialização dos esforços de 
diversos colaboradores. 

O Brasil não possui um modelo cadastral propriamente dito e meio urbano ainda não há legislação 
equivalente à do meio rural. Na ausência do aparato legal, o Ministério das Cidades lançou em 2009 uma 
Portaria Ministerial, N° 511/2009, com o objetivo de disseminar entre as administrações municipais brasileiras 
um conjunto de Diretrizes para a Criação, Instituição e Atualização do Cadastro Territorial Multifinalitário 
(CTM). Como a portaria não pretendia ser tomada por lei, mas por sugestão, o primeiro artigo traz a inscrição 
“quando adotado pelos municípios” e alguns dos artigos são apresentados com verbos no futuro. A portaria é 
dividida em sete capítulos e à época do lançamento tinha como grande objetivo fazer conhecidos das 
municipalidades conceitos cadastrais e estimular ações administrativas na esfera municipal que pudessem 
torná-los efetivos. 

 
2.1 Conceitos 

 
No âmbito internacional, a organização que congrega os profissionais ligados ao Cadastro territorial é a 

FIG – Federação Internacional dos Geômetras (www.fig.net), com sede em Copenhagen, Dinamarca. Nela, há 
uma série de comissões formadas por especialistas de todo o mundo em diferentes assuntos ligados às ciências 
da medição e representação da superfície terrestre, havendo também uma comissão destinada aos assuntos 
relativos ao Cadastro territorial (Comissão 7 – Cadastro e Gerenciamento Territorial). 

 

 
 
A partir do trabalho destes especialistas, a FIG promove eventos e publica documentos nos quais 

consolida os conceitos de Cadastro territorial que retratam as posições mais atualizadas e aceitas 
internacionalmente sobre o assunto. 

Tanto a lei do georrerefenciamento rural (Lei Federal 10267/2001) como a Portaria ministerial (N° 
511/209) se utilizam dos conceitos de cadastro publicados nos documentos da FIG, fazendo, é claro, as 
adaptações necessárias ao contexto nacional. 

A seguir serão apresentados alguns destes conceitos presentes na Portaria ministerial. 

2.1.1 Cadastro Territorial 
 
A definição de Cadastro Territorial aparece no Art. 1° da Portaria e é inspirada no documento Cadastro 

2014 da FIG (https://goo.gl/tS6YN5). O texto do artigo diz o seguinte: 
 
“Art. 1. O Cadastro Territorial Multifinalitário (CTM), quando adotado pelos Municípios brasileiros, 

será o inventário territorial oficial e sistemático do município e será embasado no levantamento dos limites 
de cada parcela, que recebe uma identificação numérica inequívoca.” 

 
Como pequenas adaptações, essa definição de Cadastro territorial que aparece no primeiro artigo da 

portaria é praticamente igual à definição da FIG. De início, o Cadastro é apresentado como Territorial, ou seja, 
abrangendo aspectos ligados ao direito de propriedade sobre a terra, assunto de interesse direto da 
Agrimensura. 

http://www.fig.net/
https://goo.gl/tS6YN5
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Tal categorização para o termo Cadastro como Territorial foi necessária haja vista que em nosso país a 
palavra cadastro pode ter sentidos diferentes do que se desejava expressar. No Brasil, a palavra cadastro tem 
um sentido genérico de listagem (cadastro de clientes, cadastro de fornecedores, cadastro de pacientes...) que 
não é exatamente o sentido que se dá as palavras equivalentes em outros idiomas. Em inglês (cadastre), francês 
(cadastre) ou alemão (Kataster) o termo é naturalmente entendido no contexto da extensão, valor e propriedade 
da terra. A dificuldade em se utilizar apenas o termo cadastro em língua portuguesa acentua-se com a 
publicação em 1994 da NBR 13.133 da ABNT que inclui entre os itens do glossário os termos levantamento 
cadastral como sendo o dos detalhes de uma área de interesse. Daí a necessidade de se referir, no Brasil, ao 
Cadastro como sendo Territorial, para criar uma distinção e um sentido próprio 
para a palavra. 

Também é definido como Multifinalitário, palavra que tem um sentido 
bastante amplo e que significa que suas bases de dados podem ser utilizadas por 
diferentes órgãos e parceiros e para diferentes finalidades sem deixar de ter uma 
base única comum. 

Os pontos mais importantes no primeiro artigo da portaria relacionadas 
ao conceito de Cadastro são que: 

i) O Cadastro Territorial corresponde ao inventário oficial e 
sistemático do município, ou seja, que ele compõe a base única 
e oficial para todo o território de um município;  

ii) É baseado no levantamento dos limites de cada parcela; e,  
iii) Cada parcela recebe nessa base uma identificação exclusiva. 
 
O Cadastro Territorial seria, portanto, formado pelo conjunto de todas as parcelas de um determinado 

território (áreas privadas e públicas, áreas ocupadas ou não, vias, lagos, rios, etc.). Só dessa forma, o Cadastro 
Territorial poderá conter a informação básica para os demais cadastros temáticos. 

2.1.2 Parcela 
 
O conceito de parcela aparece no Art. 2° da Portaria e também é inspirado nos documentos da FIG. O 

referido artigo diz o seguinte: 
 
“Art. 2º. A parcela cadastral é a menor unidade do Cadastro definida como uma parte contígua da 

superfície terrestre com regime jurídico único.” 
 
Nesse artigo surge uma confusão conceitual que se repete em outras partes 

da portaria, bem como em outros documentos do Ministério das Cidades quando é 
abordada a parcela cadastral, como no Manual de Apoio do CTM (Brasil, 2010). 
Concordamos com a definição de parcela como menor unidade do Cadastro 
Territorial, passível de ser subdividida ou reagrupada com outras, conforme 
mudanças no seu regime jurídico. Entretanto, a expressão correta para a parcela 
cadastral seria “uma parte contínua da superfície terrestre” e não “contígua”, 
como ficou na versão final da Portaria. Conforme apreendemos do dicionário 
Michaelis (http://goo.gl/Qtg3lw), contíguo significa: 1. algo que está em contato; 
2. Algo que é adjacente, imediato, junto, próximo; que está ao lado. Ou seja, as 
parcelas são contíguas entre si, umas com as outras, mas a parcela cadastral deve 
ser contínua, ou seja, algo que não tem as suas partes separadas umas das outras, 
não sofrendo interrupção na sua extensão. 

Entendida a confusão conceitual, podemos afirmar que no Cadastro Territorial as parcelas devem ser 
contínuas (a parcela em si é formada de uma única parte) e contíguas (adjacentes umas às outras), sem lacunas 
nem sobreposição, formando uma espécie de “quebra-cabeças”. 

O conceito de parcelas cadastrais permite modelar perfeitamente diferentes tipos de imóveis comuns 
nos tecidos urbanos brasileiros. 

Se dentro de um imóvel houver mais do que um regime jurídico, ele será dividido em parcelas, cada 
uma contendo um único regime jurídico. Por prioridade, o regime jurídico é: 

i) O proprietário; 
ii) Os direitos específicos registrados (usufruto, superfície, etc.). 
 

http://goo.gl/Qtg3lw


 12 

Desta forma, pode-se modelar todo o território de um município como sendo formado de diversas 
parcelas. Cada um dos lotes, glebas, vias, lagos, rios, devem ser incluídos no Cadastro Territorial como 
parcelas cadastrais. 

Para melhor exemplificar a modelagem de um imóvel com diferentes regimes jurídicos na forma de 
parcelas, o Manual de Apoio do CTM (Brasil, 2010) apresenta um exemplo fictício, mas bastante didático, 
reproduzido na figura abaixo. 

 
Inicialmente o imóvel era composto por toda a 

área delimitada na figura. Ocorreu uma 
desapropriação de parte do imóvel para a construção 
de uma rodovia. Seguindo o conceito de parcelas 
cadastrais temos sete parcelas caracterizadas da 
seguinte forma: 
1. Remanescente da desapropriação; 
2. Faixa de domínio público; 
3. Contrato de usufruto; 
4. Residência do proprietário; 
5. Restrição de uso imposta por legislação ambiental; 
6. Servidão de passagem; e, 
7. Terreno de marinha. 

 
Cada órgão público, utilizando-se das parcelas cadastrais dispostas no exemplo anterior, poderia 

modelar o imóvel para atender às suas necessidades, sob o aspecto econômico, legal, ou fiscal. No caso da 
propriedade acima, geram-se dois imóveis legais, com duas matrículas no registro de imóveis: uma formada 
apenas pela parcela 1 e outra formada pelas parcelas, 3, 4, 5 e 6. Para fins de lançamento de IPTU, a prefeitura 
modela seu imóvel pelas parcelas, 1, 3, 4 e 7, já que as parcelas 2, 5 e 6 não geram impostos territoriais, ao 
passo que a SPU registra apenas a parcela 7. As parcelas são, portanto, subentidades do imóvel, nunca 
compondo mais que um imóvel. 

O Art. 2º da Portaria 511/2009 segue ainda com alguns parágrafos que aprofundam o conceito de 
parcela cadastral. São eles: 

 
“§1º É considerada parcela cadastral toda e qualquer porção da superfície no município a ser 

cadastrada. 
§2º As demais unidades, como lotes, glebas, vias públicas, praças, lagos, rios e outras, são modeladas 

por uma ou mais parcelas de que trata o caput deste artigo, identificadas por seus respectivos códigos.” 
 
Os parágrafos acima deixam claro que no CTM toda a extensão do território do município deve ser 

coberta por parcelas e abrem espaço para o terceiro parágrafo que trata da codificação das parcelas cadastrais. 
 
“§ 3º Deverá ser atribuído a toda parcela um código único e estável.” 
 
A função do código atribuído à parcela cadastral é permitir a sua perfeita identificação como também 

permitir que diferentes órgãos ou usuários possam utilizar este mesmo código para a ligação com outros 
cadastros, chamados temáticos. As duas características deste código reforçam o conceito de parcela cadastral 
tal qual a FIG apresenta em seus documentos. 

Por unicidade entende-se que o código atribuído a uma parcela não deve se repetir em outra parcela e 
por estabilidade entende-se que, uma vez usado, o código não pode ser herdado no caso de desmembramentos 
e remembramentos entre parcelas, nem muito menos poderá ser reutilizado ao longo da historicidade dos 
registros. A regra implícita no parágrafo 3º é que toda vez que mudar a definição geométrica dos limites de 
uma parcela, muda também o seu código identificador. Por exemplo, no desmembramento cada um das novas 
parcelas deve receber um novo código, diferente do código da parcela que lhes deu origem, enquanto que o 
código antigo permanece desativado, mas continua armazenado fazendo referência às parcelas novas. 
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No remembramento, a nova parcela recebe também um novo código diferente dos códigos das parcelas 

que lhe deram origem, que permanecerão igualmente desativados e fazendo referência à parcela nova. 

 
Sobre a adoção de um modelo de códigos para parcelas cadastrais, Pimentel et al. (2010) apresenta um 

resumo analítico sobre diferentes estratégias para identificação de parcelas no Cadastro territorial e aponta para 
o cenário brasileiro os três principais modelos com sendo: i) o modelo de identificação hierárquico territorial 
(divisão do território em unidades administrativas cada vez menores até que se chegue ao nível da parcela); ii) 
o modelo de identificação por centroides (criação de uma sequência combinada com coordenadas X e Y do 
centroide da parcela); e, iii) o modelo de identificação numérica sequencial. 

A terceira alternativa parece ser a mais simples, tanto em relação à questão cadastral, quanto em relação 
à implementação computacional. Esta é a forma sugerida para o CTM na Portaria 511/2009. 
Independentemente da forma como se dará a identificação das parcelas, preservam-se inalteradas as regras de 
unicidade e estabilidade e qualquer que seja o modelo de codificação tais regras deverão ser atendidas. 

2.1.3 Cadastro Multifinalitário 
 
O CTM proposto pela portaria ministerial aos municípios brasileiros prevê a interligação com o 

Registro de Imóveis. Quando essa correlação acontecer, esse conjunto passaria a ser chamado Sistema de 
Cadastro e Registro Territorial – SICART. Tal constituição está prevista no Art. 4: 

 
“Art. 4º. Os dados do CTM, quando correlacionados às informações constantes no Registro de Imóveis 

(RI), constituem o Sistema de Cadastro e Registro Territorial – SICART.” 
 
Levando em consideração a tradição e jurisprudência registral brasileira, bem como a inexistência de 

um modelo cadastral propriamente dito, este tem sido o grande desafio em termos de implantação de cadastro 
no Brasil: interligar bases de dados cadastrais e registrais. Parte do desafio consiste em estabelecer limites para 
cada um dos lados e torná-los complementares em suas respectivas funções, a exemplo de outros países cujo 
funcionamento do Registro de Imóveis se aproxima do nosso. 

Uma vez interligados, Cadastro e Registro seriam parte de um único sistema (o SICART), mas 
responderiam a perguntas diferentes. O Cadastro deve responder às questões “onde?” e “quanto?”, enquanto o 
Registro de Imóveis deve responder às questões “quem?” e “como?”. 

 
Cadastro Territorial Registro de Imóveis 

Onde? 
Refere-se à localização geográfica da parcela territorial. 

Quem? 
Refere-se à descrição do proprietário (nome, endereço, 

número dos documentos, etc.). 
Quanto? 

Refere-se ao valor venal agregado à parcela e, 
consequentemente, ao imóvel. 

Como? 
Refere-se ao processo de aquisição, ou seja, como o a parcela 

territorial foi adquirida. 
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A portaria prevê que na medida em que novas camadas de informações (dados de cadastros temáticos) 

forem vinculadas ao SICART o sistema passa a ser chamado Sistema de Informações Territoriais – SIT, 
conforme Art. 5º: 

 
“Art. 5º. Os dados dos cadastros temáticos, quando acrescidos do SICART, constituem o Sistema de 

Informações Territoriais (SIT).” 
 
A extensão do SICART para o SIT é realizada pela associação de outros cadastros territoriais usando 

como chave de conexão o identificador da parcela (único e estável). Tal associação confere o caráter 
Multifinalitário ao Cadastro Territorial, passando a ser utilizado por diferentes instituições para diferentes fins, 
dentro e fora das prefeituras, conforme o interesse, as características e a vocação de cada município. Numa 
região mineira, por exemplo, pode-se criar um cadastro mineiro associado às parcelas cadastrais que em outra 
região possa não ser relevante, dado que tal atividade não existe. 

Um SIT pode (de preferência) ser estruturado em uma plataforma de Sistemas de Informações 
Geográficas, porém, nos municípios aonde essa tecnologia ainda não chegou, será suficiente se forem 
relacionadas às bases alfanuméricas em um único mapa de referência que seja utilizado por todos os parceiros. 

O mais importante é o conceito que está por trás destes dois artigos: a criação e manutenção de uma 
base de dados cadastral única formada de parcelas que possa ser confeccionada, mantida e compartilhada entre 
prefeitura e cartórios e, ainda, estendida a outras finalidades e parceiros. 

 

 
 
Entre os cadastros temáticos mais comuns e de fácil associação ao Cadastro Territorial , pode-se apontar 

o cadastro fiscal, de logradouros, de edificações, de infraestrutura, ambiental, socioeconômico, das 
concessionárias de água, energia e gás, entre outros. 

O Art. 6º da Portaria, no seu parágrafo único, afirma: 
 
“Art. 6º (...)  Parágrafo único – O CTM deve ser utilizado como referência básica para qualquer 

atividade de sistemas ou representações geoespaciais do município.” 
 
Tal parágrafo reforça a importância de se manter uma base cadastral única e indica que qualquer outro 

sistema de informações geoespaciais na prefeitura municipal deve usar a base geométrica do CTM como 
fundamento cartográfico do sistema. Em outras palavras, o CTM passa a constituir a camada básica de 
informações sobre a qual todo o sistema geoespacial de uma prefeitura é estruturado. 

 
2.2 Sistema Básico do Cadastro 

O sistema básico do Cadastro Territorial é formado de três partes, conforme apresentado no Art. 7º da 
Portaria, quais sejam: 

 
“Art. 7º O CTM é constituído de: 
I – Arquivo de documentos originais de levantamento cadastral de campo; 
II – Arquivo de dados literais (alfanuméricos) referentes às parcelas cadastrais; 
III – Carta Cadastral.” 
 
Os documentos originais do levantamento cadastral de campo são basicamente três: a) os croquis, 

contendo as medidas das parcelas; b) as planilhas de cálculos realizados; e, c) as referências aos equipamentos 
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utilizados para o levantamento. Todos estes documentos devem ser acompanhados de assinaturas dos 
responsáveis técnicos, com data e local do levantamento. 

2.2.1 Originais de Levantamento 
 
Sobre os croquis contendo as medições de campo, a sugestão presente no Manual do CTM (Brasil, 

2010) é que tal documento seja confeccionado integralmente em campo e que não sofra nenhum tipo de 
alteração nas medidas, mantendo o caráter de “documento original”. Tal sugestão é bastante importante para 
garantir a confiabilidade dos procedimentos de campo, mas nos parece ainda atrelada, de certa forma, aos 
padrões de levantamentos topográficos tradicionais nos quais todas as medidas deveriam ser “anotadas”, pois 
eram tomadas à trena, para posterior cálculo das coordenadas. Atualmente, com a tecnologia de medição 
eletrônica de medidas presente nas estações totais, que são o instrumento de trabalho de praticamente toda a 
categoria profissional de agrimensores no Brasil, a necessidade de anotação das medidas no croqui é menor, 
restando a necessidade de se confeccionar um croqui de boa qualidade indicando todos os elementos da 
superfície topográfica que estiveram envolvidos no levantamento cadastral. Ainda, na medida em que as redes 
de referência se tornarem mais densas e presentes na área urbana, outros métodos ganharão espaço entre os 
profissionais de levantamentos cadastrais, como o da estação livre que fornece resultados já em coordenadas. 
Evidentemente, é possível que haja situações nas quais seja necessário tomar medidas por outros métodos de 
levantamento cadastral como o do alinhamento, o ortogonal ou o da interseção linear e angular, mas os 
instrumentos e técnicas disponíveis hoje já permitem que estes métodos sejam praticamente substituídos em 
grande parte dos casos, e a tendência é que sejam ainda mais. 

Ademais, ainda sobre as medidas nos croquis, utilizando-se as medições topográficas cadastrais com 
estações totais, em campo é possível registrar os ângulos e distâncias aos pontos de interesse (quais sejam os 
vértices da estrema de uma propriedade ou de uma determinada parcela) ou diretamente as coordenadas destes 
a partir dos pontos de uma rede de referência cadastral. As medidas das parcelas propriamente ditas só serão 
conhecidas após o processamento destes dados em escritório (diferentemente do que sugere a Portaria), o que 
inviabiliza anotar no croqui ainda em campo tais valores. Atualmente, nos países com maior tradição cadastral, 
produz-se em campo um croqui temporário sobre um original da cartografia cadastral e os croquis definitivos 
são produzidos em escritório utilizando-se softwares específicos para tal finalidade que padronizam as 
anotações e utilizam a simbologia das convenções cartográficas cadastrais próprias da legislação vigente; algo 
que poderia ser pensado para o caso brasileiro. Como sugestão de aprofundamento no tema, recomendamos a 
leitura da dissertação de mestrado intitulada “Originais do levantamento topográfico cadastral: possibilidade 
de sua utilização para a garantia dos limites geométricos dos bens imóveis”, do prof. Markus Hasenack. 

 

 
Exemplo de original de levantamento cadastral. Fonte: Hasenack, 2000. 

 
No que tange às planilhas de cálculos realizados, entende-se que aqui a Portaria faz referência aos 

originais das medições de campo (arquivos brutos das estações totais e/ou cadernetas de campo), às 

http://www.bu.ufsc.br/teses/PECV0126-D.pdf
http://www.bu.ufsc.br/teses/PECV0126-D.pdf
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coordenadas dos pontos de amarração da rede de referência utilizados, bem como aos arquivos dos softwares 
responsáveis pelo processamento dos dados e geração das coordenadas dos vértices das parcelas, já que este 
procedimento não é mais realizado em planilhas de cálculos. Tais documentos devem ser apresentados pelo 
profissional responsável pelo levantamento cadastral como forma de comprovar os resultados alcançados e 
também de se realizar, a qualquer tempo, uma verificação no caso de discrepância entre coordenadas de 
parcelas adjacentes obtidas por outro profissional. 
 

   
 

   
Diferentes formatos de arquivos brutos de estações totais. 

Da esquerda pra direita, de cima para baixo: M21, TCL, GTS7 e SDR33. 

2.2.2 Dados Alfanuméricos 
 
Os dados alfanuméricos (ou literais, na nomenclatura da Portaria) do CTM correspondem às 

informações sobre a própria parcela (como o seu identificador) e sobre a propriedade a ela relacionada (nome 
ou identificação dos proprietários). Outras informações podem estar presentes, compondo outros cadastros 
temáticos, tais como: atributos físicos, econômicos, jurídicos, área, uso efetivo ou potencial, valor, dados 
ambientais, restrições de uso, entre outros. 

Tradicionalmente, os dados alfanuméricos eram armazenados em livros e posteriormente em fichas. 
Atualmente, tais volumes podem ser armazenados em bancos de dados, o que facilita a troca de dados, além de 
possibilitar a estabilidade, recuperação e manutenção da historicidade das alterações dos registros cadastrais. 
Cada usuário dos dados cadastrais (setor, instituição ou parceiro) pode fornecer um novo atributo para um 
cadastro temático a partir de uma ou mais colunas com novos dados alfanuméricos associados às parcelas 
territoriais, entretanto, a chave para tal ligação continuará sendo o código de identificação da parcela. 

Quanto à atualização dos dados alfanuméricos há diferentes métodos possíveis: levantamentos em 
massa (muito comuns quando a finalidade é para coleta de dados para cadastros fiscais), levantamentos 
contínuos (em pequenas quantidades ou de forma pontual ao longo do tempo) ou troca de dados entre o CTM 
da prefeitura e o cartório de registro de imóveis, as concessionárias de prestação de serviços e outras 
dependências. 

2.2.3 Cartografia Cadastral 
 
Dos Art. 8º ao 13º a Portaria 511/2009 se ocupa de definir os itens referentes à cartografia cadastral 

territorial, iniciando pela Carta Cadastral. A definição apresentada para este elemento é a seguinte: 
 
“Art. 8º. Define-se Carta Cadastral como sendo a representação cartográfica do levantamento 

sistemático territorial do Município.” 
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Em outras palavras, pode-se afirmar que é a carta cadastral trata da representação gráfica das parcelas 
territoriais, realizada em escala grande. Entre os elementos cartográficos essenciais da carta cadastral, 
encontram-se o sistema de coordenadas, o sistema de projeção, as escalas gráfica e numérica, bem como o 
mapa de localização. É na cartografia cadastral que os limites fundiários ficam amarrados ao Sistema 
Geodésico Brasileiro. Uma vez implantada, a rede de referência cadastral municipal estabelece um sistema de 
apoio geográfico que permite relacionar diferentes produtos cartográficos. A carta cadastral é o produto básico 
que servirá de suporte para todos os demais produtos cartográficos municipais, incluídos aí os diversos mapas 
oriundos dos cadastros temáticos. 

Faz-se necessária uma distinção entre a carta cadastral, no sentido empregado do Cadastro Territorial, e 
uma carta de feições. Na carta cadastral há um detalhamento geométrico maior na representação dos limites 
entre as parcelas (interesse principal deste tipo de cartografia) e a identificação numérica unívoca das parcelas, 
enquanto na carta de feições novos dados são adicionados, como, por exemplo, infraestrutura. Na geração de 
uma carta cadastral, os métodos de coleta de dados geoespaciais são terrestres, tais como a topografia e o 
posicionamento por satélite, já que o interesse está nos limites parcelares, que muitas vezes envolvem a 
diferenciação de limites legais entre propriedades – algo que só pode ser realizado in loco. Neste conjunto de 
interesses as tolerâncias envolvidas nos produtos são bastante baixas, na ordem de centímetros, e as escalas de 
representação costumam ser grandes. Por sua vez, uma carta de feições pode ser obtida por diferentes métodos 
de coleta de dados geoespaciais, tais como a topografia, a aerofotogrametria, através de imagens orbitais de 
satélite, por perfilamento a laser aéreo ou terrestre, etc., já que os interesses na representação de feições podem 
ser os mais diversos, bem como as tolerâncias envolvidas e as escalas de representação. 

Para facilitar o entendimento sobre as diferenças entre uma carta cadastral e uma carta de feições, o 
Manual do CTM (Brasil, 2010) apresenta o seguinte quadro comparativo. 

 

 
 
Os elementos mínimos e suficientes de que se compõe uma carta cadastral são: 
i) Sistema de coordenadas; 
ii) Sistema de projeção; 
iii) Sistema de referência; 
iv) Escala gráfica e numérica; 
v) Atributos da representação gráfica das parcelas; e, 
vi) Código unívoco identificador da parcela. 
 
Algo semelhante às figuras seguintes. 
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Adicionalmente, encontram-se em algumas cartas cadastrais os números do endereço das edificações, os 

nomes dos logradouros e os elementos da rede de referência cadastral municipal (vértices da rede); nada que 
ultrapasse em muito o objetivo de representar graficamente as parcelas como elemento principal e que seja 
suficiente para confundi-la com uma carta de feições. 

A amarração do Cadastro Territorial ao Sistema Geodésico Brasileiro, atualmente o SIRGAS2000, é 
tratada no Art. 10º. 

 
“Art. 10º. O levantamento cadastral para a identificação geométrica das parcelas territoriais deve ser 

referenciado ao Sistema Geodésico Brasileiro – SGB.” 
 
Uma rede de referência cadastral municipal corresponde a uma rede de pontos materializados no terreno 

por meio dos chamados marcos geodésicos, cujas coordenadas são determinadas ou homologadas por órgãos 
oficiais obedecendo a rígidos padrões de qualidade. No Brasil, o IBGE é o órgão responsável pela 
determinação das redes de referência nacionais, o chamado Sistema Geodésico Brasileiro-SGB. Localmente, 
as prefeituras municipais devem ser as responsáveis pela determinação e manutenção das redes cadastrais, que 
por sua vez, devem estar referenciadas ao SGB. 

Sendo o Cadastro Territorial de coordenadas, os limites legais das parcelas são definidos por 
coordenadas determinadas a partir de levantamentos geodésicos ou topográficos, que partem dos pontos da 
rede de referência cadastral municipal e tem, portanto, a rede nacional de pontos como única referência 
geodésica. Dessa forma, garante-se que toda e qualquer parcela, em qualquer município, esteja devidamente 
georreferenciada. 

A implantação e manutenção dos vértices da rede local são tratadas no Art. 11º. 
 
“Art. 11º. Os municípios que adotarem o CTM, no âmbito de sua autonomia, implantarão, conservarão 

e manterão a inviolabilidade dos marcos vinculados ao SGB, de acordo com as recomendações do IBGE. 
Parágrafo único – Levantamentos e locações de obras e novos loteamentos devem ser referenciados ao 

SGB, apoiados nos marcos municipais correspondentes.” 
 
Apesar da melhoria crescente e do aumento vértices na rede geodésica e do número de estações ativas 

do IBGE em todo o território nacional, a densidade destas ainda é insuficiente para atender às necessidades dos 
levantamentos cadastrais em área urbana. Recomenda-se que o planejamento da implantação ou modernização 
do cadastro contemple a implantação de uma rede municipal referenciada ao SGB. A Portaria 511/2009 
recomenda os parâmetros estabelecidos pela ABNT na NBR 14.166, que trata especificamente dos 
procedimentos para implantação das redes de referência cadastrais municipais. Sendo a única normativa 
disponível sobre o assunto no Brasil, o seu conteúdo e os parâmetros ali estabelecidos devem ser observados, 
entretanto, tal normativa carece de atualização e mesmo de características específicas para os levantamentos 
cadastrais territoriais. Ali está indicado, por exemplo, que a densidade dos marcos geodésicos em áreas 
urbanas deve ser de aproximadamente um a cada 3km2, o que é bastante um densidade bastante baixa para a 
finalidade cadastral. A norma também permanece fortemente atrelada à representação dos produtos em escala, 
quando seria mais interessante estabelecer classes de precisão para os pontos limites das parcelas a serem 
levantados a partir da rede de referência. Ainda, considera os produtos cartográficos advindos da amarração 
dos levantamentos à rede de referência até a escala de 1:1000, quando o nível de detalhe das parcelas (pelo 
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grau de precisão das medidas tomadas por métodos terrestres) é normalmente representado em escala maior 
que esta. 

Embora com limitações, os princípios elementares para a implantação de uma rede de referência estão 
apresentados na norma citada e dali é possível afirmar que tal rede é constituída por pontos de coordenadas 
planialtimétricas, materializados no terreno, referenciados a uma única origem (SGB) e a um mesmo sistema 
de representação cartográfica. Uma vez implantada uma rede de referência e disponibilizadas pela prefeitura as 
monografias dos vértices aos profissionais, passa a ser possível exigir o georreferenciamento de todos os 
levantamentos cadastrais num dado município, garantido ao longo do tempo a montagem do “quebra-cabeças” 
das parcelas num dado território. 

A Portaria 511/2009 trata sobre o sistema de projeção adotado no CTM no Art 12º. 
 
“Art. 12º. O CTM utilizará o sistema de projeção Universal Transverso de Mercator (UTM), até que 

seja definida uma projeção específica. 
§ 1º Aos municípios localizados em mais de um fuso UTM, recomenda- se estender o fuso 

correspondente à sua sede até o limite municipal, de forma que sejam representados em apenas um único 
fuso. 

§ 2º Poderá ainda ser admitida outra projeção cartográfica, já utilizada no município, até a definição 
de uma nova projeção para o CTM.” 

 
O texto do artigo acima adapta para o Cadastro Territorial o sistema de projeção utilizado na cartografia 

sistemática nacional, bastante adequado para áreas extensas. Na ausência de uma definição sobre uma projeção 
a cartografia cadastral, o texto deixa em aberto a possibilidade de adoção de outra projeção específica 
futuramente. Por ora, cria-se um padrão a partir da sugestão de utilização de uma mesma projeção para a 
representação parcelar. Uma vantagem na adoção da projeção UTM no Cadastro Territorial é a facilidade que 
os profissionais da agrimensura podem ter nas conversões de distâncias e coordenadas, haja vista que grande 
parte dos equipamentos utilizados nas medições (como estações totais ou receptores GNSS) tem capacidade 
para converter distâncias horizontais em UTM e vice-versa. 

Por fim, tratando-se da cartografia cadastral, e do seu interesse de representação, há o Art. 13º que cria 
uma diferenciação entre os limites legal e físico, reforçando a distinção entre os elementos de uma carta 
cadastral e de feições, conforme mencionado anteriormente. 

 
“Art. 13º. Os vértices que definem os limites de cada parcela devem constituir uma figura geométrica 

fechada. 
§ 1º Os limites legais das parcelas devem ser obtidos, com precisão adequada, por meio de 

levantamentos topográficos e geodésicos. 
§ 2º Os limites físicos das parcelas podem ser obtidos por métodos topográficos, geodésicos, 

fotogramétricos e outros que proporcionem precisões compatíveis.” 
  
Essa diferenciação faz-se necessária para fortalecer a ligação entre a cartografia cadastral e os 

memoriais descritivos que vão a registro nos cartórios. Primeiro, configura necessariamente a parcela 
territorial como uma figura fechada, ou seja, com a forma de um polígono definido por seus vértices ligados 
através de segmentos de retas (lados). Segundo, reforça que os limites das parcelas são aqueles definidos 
legalmente, entenda-se, descritos no Registro de Imóveis. Esta identificação dos limites legais das parcelas 
depende, portanto, da verificação dos documentos constantes no Registro de Imóveis com a finalidade de fazê-
los concordantes com o Cadastro Territorial, trabalho cuja atribuição é própria do profissional da Agrimensura. 
Cadastro e Registro devem complementar-se em suas funções, mas compartilhando a mesma base de dados (a 
parcela, unidade fundamental) representada tanto graficamente (carta cadastral) quando descritivamente 
(memorial descritivo presente na matrícula). Ademais, reafirma que os limites legais (interesse da carta 
cadastral) só podem ser obtidos por métodos topográficos ou geodésicos, enquanto os físicos (interesse da 
carta de feições) podem ser obtidos estes ou outros métodos. 

Fato é que nem sempre o limite físico corresponde ao limite legal, e mesmo, nem sempre existem 
limites físicos. Limites legais podem não ser visíveis em fotos aéreas ou imagens de satélites, portanto devem 
ser levantados em campo. A proposta das diretrizes contidas na Portaria é de construção progressiva de um 
Cadastro Territorial, de acordo com a realidade do município, então o cadastro baseado nos limites legais das 
parcelas possivelmente será implementado paulatinamente. 

O Art. 13º deixa em aberto apenas a precisão a ser alcançada no levantamento dos limites legais da 
parcela, haja vista que, diferentemente do meio rural onde a legislação federal (LF 10267/2001) estabeleceu o 
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valor de 50cm independente do tamanho da área levantada, ainda não há um consenso sobre tal valor para o 
meio urbano. Há estudos que apontam desde 5cm até 10cm ou um pouco mais como valor absoluto de 
precisão no meio urbano, independente do tamanho da área levantada e das condições de localização; outros 
estudos apontam para o estabelecimento de diferentes classes de precisão adotando valores distintos conforme 
o tamanho da área ou as condições de localização. Sendo a Portaria 511/09 uma sugestão aos municípios e não 
um instrumento normativo em si, e havendo ainda muitas discussões nos meios acadêmico e profissional 
quanto a esta questão da precisão dos vértices das parcelas, entende-se que ainda será necessário um maior 
amadurecimento do próprio entendimento dos conceitos cadastrais dentro da nossa realidade local, além de 
estudos técnicos mais aprofundados, até que se chegue a valores definitivos. 

 
2.3 Gestão do Cadastro Territorial 

 
O Artigo 16 estabelece que a competência da gestão do Cadastro Territorial cabe aos municípios. Este é 

também um ponto sobre o qual ainda residem muitas discussões. A principal delas é se as administrações 
municipais tem condições ou capacidade técnica de abarcar mais essa competência, uma dentre as outras tantas 
que lhe passaram a ser de responsabilidade desde a descentralização de funções promovida pela Constituição 
de 1988. Levando em consideração que no quadro nacional 75% dos municípios são classificados como de 
pequeno porte, com menos de 20 mil habitantes, e que já contam com toda a carga de ocupações 
administrativas locais (saúde, educação, trânsito, transporte, coleta de lixo, infraestrutura, urbanização, 
economia, fiscalização, etc.), há dúvidas sobre a capacidade gerencial das prefeituras destes municípios, e 
mesmo dos municípios de médio ou grande porte, para a implementação e manutenção de bases cadastrais de 
forma eficiente em parceria com os Cartórios de Registro de Imóveis; muito embora, as administrações 
municipais seriam, provavelmente, os maiores beneficiários desse próprio processo. A dúvida aqui lançada não 
é se o Cadastro Territorial deva ser administrado longe da realidade municipal, em órgãos estaduais ou 
federais longe das cidades, mas se, na atual conjuntura administrativa (e também política e técnica), as 
prefeituras seriam capazes de suportar tal exigência com o nível de qualidade que se almeja. 

Discussões à parte, o sentido da Portaria é municipalista e a indicação presente é a de que a 
multifinalidade do Cadastro Territorial se dá pela integração institucional através de uma série de medidas 
técnico-políticas, pela formalização de convênios entre diferentes instituições, considerando a definição do 
critério de codificação das parcelas e a elaboração da carta cadastral com tolerâncias e em uma escala que seja 
útil para todos. 

O mesmo Artigo 16 é complementado por quatro parágrafos. 
No primeiro parágrafo está apresentada a necessidade de uma equipe técnica capacitada 
 
“§ 1º Sugere-se ao município constituir uma equipe técnica local devidamente capacitada, de 

preferência do quadro permanente, a fim de manter a integridade, atualização e continuidade na gestão do 
CTM.” 

 
Tal equipe, conforme o exposto até este ponto, deverá contar com um ou mais profissionais da 

Agrimensura, mas também com membros da área da Tecnologia da Informação, da Administração Pública, do 
Direito, e de tantas outras afins, conforme se amplie a complexidade da estrutura cadastral local sob gerência 
de uma prefeitura; o que pode levar a tornar existência da equipe onerosa ou exigir a presença de profissionais 
com alto grau de qualificação, difíceis de se conseguir no mercado de trabalho. Algumas alternativas se 
apresentam como a manutenção de um quadro misto formado por servidores municipais e por consultores 
(suporte externo), desde que haja um plano de transferência de conhecimento. Outra possibilidade é que a 
prefeitura, ao invés montar de grupos de multiprofissionais, selecione um ou dois bons profissionais com 
conhecimentos transversais nas diferentes temáticas. 

No segundo parágrafo, abre-se a possibilidade da realização de consórcios municipais. 
 
“§ 2º Para fins de gestão cadastral, os municípios, especialmente aqueles de pequeno porte, poderão 

formar consórcios com outros Municípios, observado o disposto no § 1º.” 
 
A formação de consórcios intermunicipais parece uma boa alternativa, levando em consideração a 

experiência em outras áreas (gerenciamento e resíduos, abastecimento d’água, transporte intermunicipal, 
elaboração de planos diretores, associações regionais de municípios presentes em todo o Brasil, entre outros) 
que as administrações públicas já possuem e que poderia ser aproveitada na criação e manutenção de 
Cadastros Territoriais. Na ausência de condições locais para, por exemplo, garantir a formação de uma equipe 
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com as condições mínimas necessárias para a finalidade desejada, é conveniente a possibilidade de se pensar 
em um consórcio de municípios próximos para o gerenciamento dos Cadastros Territoriais. 

Além dos municípios entre si, é também bastante viável a possibilidade de formação de convênios com 
outras instituições e empresas na forma de Parcerias Público-Privado (PPP), atualmente muito valorizadas. A 
prefeitura é a instituição que mais se beneficia com os produtos cartográficos e dados do CTM, porém, outras 
instituições também tem interesse nos dados territoriais. A definição de aportes financeiros proporcionais a 
estes atores é questão básica para a gestão do território. Alguns exemplos de cadastros operados por potenciais 
parceiros: 

i) Cadastro econômico (ou fiscal, existe para fins tributários) 
ii) Cadastro físico (ou geométrico, registram as feições naturais e benfeitorias) 
iii) Cadastro jurídico (ou legal, é formado pelas informações contidas no RI) 
iv) Cadastro geoambiental (recursos naturais e culturais, ambiental, pedológico, geológico, 

florestal, áreas verdes, hidrográfico, etc.) 
v) Cadastro de rede viária (relacionado com o cadastro de logradouros normalmente organizado 

por trecho de rua, podendo ainda ser hidroviário e aeroviário) 
vi) Cadastro de redes de serviços (elétrica, água, telefonia, gás, esgoto, etc., pode ser aproveitado 

pela prefeitura para atualização por meio de convênios) 
vii) Cadastro de equipamentos e elementos urbanos (placas, quiosques, telefones públicos, 

sinalização, lugares turísticos, estátuas, etc.) 
A existência dos cadastros temáticos estruturados e mantidos por diferentes instituições que atuam no 

mesmo território pressupõe o estabelecimento de alianças estratégicas entre elas; tanto alianças internas 
firmadas nos próprios setores da prefeitura, como alianças externas que estabeleçam estratégias de 
levantamentos massivos periódicos, como forma de diminuição de custos e esforços e incremento da 
frequência dos levantamentos. 

O terceiro parágrafo aborda a responsabilidade de atualização do Cadastro Territorial como sendo do 
município. Há, normalmente, duas abordagens diferentes sobre a atualização de dados cadastrais. A primeira, 
mais comumente utilizada no cenário nacional é a da atualização massiva, ou seja, a tentativa de se realizar um 
grande levantamento de toda uma extensa área urbana em um dado intervalo de tempo (alguns anos, mas não 
necessariamente de maneira regular). Uma segunda abordagem é a de atualização continuada, algo que se 
aproximaria de um processo de manutenção cadastral, muito mais apropriada à proposta de integração entre 
diferentes instâncias consumidoras e produtoras frequentes de informação cadastral (prefeituras e cartórios, 
por exemplo). 

Para atualização constante dos eixos legal, espacial e de valor das parcelas cadastrais algumas sugestões 
podem ser as seguintes: 

• Quanto à atualização dos aspectos legais da parcela (jurídicos): 
o Integração formal e estrita entre o CTM e o RI 
o O Registro de Imóveis passa a informar contínua ou periodicamente todas as 

transferências imobiliárias ao cadastro, que passa a saber quem é o proprietário de cada 
parcela. 

• Quanto à atualização dos aspectos espaciais da parcela (físicos): 
o A atualização contínua pode ser conseguida por meio da integração efetiva das 

instituições interessadas utilizando uma plataforma de transferência de dados, ou um 
procedimento em períodos prefixados. 

• Quanto à atualização dos aspectos de valor da parcela (econômicos): 
o Estruturação de Observatórios Urbanos de Valores – OUV, com representantes das 

instituições parceiras do CTM e de outras que monitoram o mercado imobiliário, como 
associações de avaliadores e imobiliárias. 

o Os próprios valores de transações imobiliárias captados pelas prefeituras através do 
Imposto sobre Transferência de Bens Imobiliários – ITBI. 
 Observação: em ambos os casos os valores não devem ser transferidos 

diretamente para as bases cadastrais, sendo necessário que um especialista 
realize um estudo detalhado de cada caso, filtrando as subjetividades como, 
por exemplo, a prática frequente de subdeclarar valores para sonegar o ITBI. 

O quarto parágrafo dá mais sedimenta a utilidade dos dados do Cadastro Territorial para fins práticos, 
criando uma associação entre a existência de dados atualizados sobre a realidade local e a necessidade das 
prefeituras em elaborar Planos Diretores e de realizarem avaliação de imóveis para diversas finalidades (como 
o lançamento de tributos sobre a propriedade ou os casos de desapropriação, por exemplo). Além disso, deve-
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se levar em consideração o sentido contrário, quando as intervenções do poder público municipal (obras de 
infraestrutura e melhorias em geral) causam impacto sobre o valor das parcelas (positiva ou negativamente) 
que deve ser devidamente atualizado, gerando um ciclo de retroalimentação do Cadastro Territorial no qual a 
existência de dados confiáveis é sempre a base para diversas novas ações e políticas públicas. 
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