
AGRIMENSURA II 

REDE DE REFERÊNCIA 



IMPORTÂNCIA 

• A rede de referência proporciona a integração 
dos levantamentos realizados em um 
município; 

• Permite que os levantamentos tenham 
precisões uniformes, pois todos os técnicos 
partem de pontos com qualidade equivalente 
e de pontos ajustados com a harmonização e 
otimização de erros pelos pontos vizinhos. 



IMPORTÂNCIA 
• Atualmente o que se vê nos municípios são pontos 

implantados para dar apoio aos levantamentos 
aerofotogramétricos, mas não são estruturados 
com a finalidade de suprir todos os levantamentos 
realizados no território municipal. 

• Falta a cultura e o conhecimento de uso e 
manutenção de rede para fins de levantamento em 
campo com técnicas GNSS e convencionais de 
topografia. 



RUA 

P53 A12 

A 
1997 

B 
2011 

D 
2005 

C 
2015 

VANTAGENS: OS 
TERRENOS SÃO 

PROJETADOS EM UM 
SISTEMA DE 

COORDENADAS ÚNICO. 
 

EXISTE A SEGURANÇA 
DOS LIMITES POR 

ESTAREM APOIADOS À 
REDE DE REFERÊNCIA 



HIERARQUIA X PRECISÃO POSICIONAL 
• A rede de referência possui uma hierarquia; 
• A rede nacional do SGB é a rede de primeira 

ordem, ou seja é a rede com maior precisão e 
serve de base para implantação de redes de 
referência em nível Estadual e Municipal 







PRINCÍPIO DA VIZINHANÇA 

• O princípio da vizinhança é um princípio 
geodésico descrito na NBR13133, em que se diz 
que a cada novo ponto implantado em uma 
rede, o mesmo deve estar harmonizado com 
seus vizinhos para a otimização dos erros. 

• É interessante estudar e conhecer quais os 
métodos são mais eficientes para essa 
otimização dos erros, sendo que o ajustamento 
das observações tomadas em campo se torna 
importante. 



DENSIFICAÇÃO 

• Ao ser implantada uma rede de referência 
municipal, ocorre que a mesma não atingirá 
em um primeiro momento todos os locais 
para suprir todos os levantamentos realizados 
neste município. 

• Contudo, se faz necessária a densificação dos 
pontos da rede de referência 



DENSIFICAÇÃO 

• GNSS 
• POLIGONAÇÃO (definir método de cálculo – 

MMQ ou pelas projeções) 
• ESTAÇÃO LIVRE 
• MÉTODO DO ALINHAMENTO 



MATERIALIZAÇÃO 

• É importante a materialização perene e 
estável dos pontos da Rede de Referência; 

• O local deve ser estratégico para atender a 
necessidade dos levantamentos topográficos e 
geodésicos. 







MATERIALIZAÇÃO EM NÍVEL DE 
LEVANTAMENTO 

MARCO DE CONCRETO 

PINOS/PARAFUSOS METÁLICOS 



DOCUMENTAÇÃO 

• Croqui de detalhamento do ponto 
implantado; 

• Monografia de pontos; 
• Atualmente já existe a possibilidade de 

publicação da documentação em sistema 
online. 
 



Fonte: Hasenack (2000) 

Croqui da monografia de ponto implantado na região central de Florianópolis 



EXEMPLO DE MONOGRAFIA DE 
PONTOS PARA REDE EM NÍVEL DE 
LEVANTAMENTO 



NBR14166 
Verificar itens do arquivo em PDF da norma 

técnica 
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