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Para a execução de um levantamento topográfico cadastral georreferenciado, é necessário, em geral, que se 

façam dois tipos de levantamento. Um primeiro, envolvendo a rede geodésica, para determinação das coordenadas dos 

pontos de apoio da poligonal, e um segundo que compreenderá nos detalhes existentes na área a ser cadastrada. Ambos 

os levantamentos podem ser feitos somente por posicionamento GNSS, apenas com poligonação topográfica, ou 

combinando ambos, variando assim o nível de precisão (Piovesan, 2004). De acordo com Monico (2008), existem 

situações que, a combinação, ou a integração, de métodos de posicionamento GNSS com topográficos, como 

poligonação, irradiação, intersecção, parece ser a solução mais viável. Trata-se efetivamente de levantamentos terrestres 

integrados com GNSS. Atualmente em obras de engenharia a integração de levantamentos por GNSS e topográficos 

está sendo usada com muita frequência. Para isso a integração de resultados advindos de ambos os levantamentos 
requer que estes sejam compatibilizados, o que exige a conversão para o mesmo sistema de coordenadas. Esse sistema é 

constituído de um referencial, pelos eixos com suas orientações e adoção de uma escala.  Geralmente, para realização 

dessa integração, o profissional processa os dados dos dois tipos de levantamentos em softwares diferentes. Hoje o 

mercado já dispõe de softwares que permitem fazer essa integração de forma otimizada, com isso não havendo a 

necessidade de exportar dados de um software para o outro, economizando tempo de serviço e não correndo risco de 

erro humano. Baseando-se nesta situação, este trabalho apresenta uma metodologia para realizar a integração dos dados 

de levantamentos GNSS e topográficos de maneira otimizada, bem como a realização dessa tarefa a partir do 

levantamento topográfico cadastral.  Possuindo como base de comparação e avaliação a integração tradicional ou 

clássica. A região de estudos escolhida para este trabalho foi uma área dentro da UFRRJ, situada no município de 

Seropédica-RJ, localizada, próximo ao Km 47 da rodovia BR 465. A integração foi realizada de duas formas diferentes, 

a primeira de forma clássica, que é utilizando dois softwares, um para o processamento dos dados advindos do 

levantamento topográfico, e outro para dados do levantamento pelo GNSS, e a segunda é utilizando somente um 
software, e fazer essa integração de forma otimizada, sem a necessidade de exportação de dados de um software para o 

outro. Os softwares utilizados no pós-processamento e ajustamento dos dados advindos dos levantamentos topográficos 

e GNSS foram, respectivamente, o DataGeosis 2.3 e o Topcon Tools 7.5.1. E para a integração realizada de forma 

otimizada, foi utilizado o mesmo Topcon Tools, mas um módulo específico para ajustamento de redes combinadas de 

estação total e GNSS. Para execução do posicionamento por GNSS, foi utilizada a norma de georreferenciamento do 

INCRA, a qual serviu de auxilio na determinação do método utilizado, nos padrões de precisões, no tempo de rastreio e 

de coleta de observações. Já para o levantamento topográfico, foi utilizada a NBR 13133, que permitiu determinar os 

valores admissíveis para os erros de fechamento angular e linear da poligonal, segundo o tipo e a classe da mesma. 

Ao final da integração dos dados GNSS/Topografia e ajustamento dos pontos, os resultados obtidos pelas duas formas 

de integração foram comparados. Com isso, foram analisadas as discrepâncias dos resultados obtidos na integração de 

dados GNSS/Topografia. As precisões relativas das análises dos resultados envolvendo coordenadas planas UTM 
tiveram valores abaixo da tolerância exigida pelas normas do INCRA e de levantamentos de favela da Prefeitura do Rio 

de Janeiro. A análise dos dados só pode ser feita em dois pontos da poligonal, devido a versão de demonstração do 

software. O ajustamento na integração clássica foi realizado utilizando dois pontos de controle, tendo assim um controle 

angular e linear da poligonal. Já na integração otimizada foi feito o ajustamento com apenas um ponto de controle, não 

podendo ter um controle angular, assim as coordenadas analisadas foram determinadas através apenas do transporte de 

coordenadas. Os valores da diferença, dos pontos B3 e B4, entre a integração clássica e otimizada foram, 

respectivamente, N=0,001m, E=0,001m e h=0,085 m; N=0,001m, E=0,003m e h=0,031. Para avaliação dos 
resultados das diferenças entre as coordenadas planas UTM é necessário uma referência, nesse caso foi adotado como 
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referência as coordenadas obtidas na integração clássica, por ser usada em obras de engenharia. Assim concluiu-se que 

no processo de dados de maneira otimizada, utilizando o software Topcon Tools, foi possível a realização de forma 

prática, fácil manipulação e interpretação dos dados, e atendendo a tolerância exigida nas normas.  
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