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 A implantação de uma rede de referência cadastral é imprescindível para o Cadastro Territorial Multifinalitário, 

assumindo fundamental importância no planejamento e expansão dos municípios. Obter e gerenciar informações 

espaciais exige um nível adequado de conhecimentos técnicos. O município de Maceió possui sua base cartográfica 

desatualizada, sendo essa atualização um processo importante para manter os dados organizados e confiáveis, 

necessários para a implantação do CTM. A portaria n° 511/209 diz que é de responsabilidade do município manter o 

CTM permanentemente atualizado, sendo que Maceió teve a sua aquisição em 2002, demonstrando assim, a 

necessidade de uma atualização da base cadastral do município. O Sistema Geodésico Brasileiro (SGB) disponibiliza 

uma rede de marcos geodésicos oficiais que permite georreferenciar dados cadastrais, porém com uma quantidade ainda 

insuficiente que não supre as necessidades de realização desses trabalhos. A escassez desses marcos e o aumento da 

necessidade de seu uso tornam essencial a implantação de uma rede de referência cadastral que auxilie os levantamentos 

planialtimétricos e locação de obras de engenharia em geral, expansão urbana sustentável, cadastros imobiliários para 

registros públicos e multifinalitários, como também a atualização de dados territoriais do Município de Maceió/AL. 

Através da NBR-14166 a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) normatizou os procedimentos e 

sistematizou levantamentos topográficos e cadastrais, realizados nos municípios brasileiros, os quais devem ser 

compatibilizados com a rede de referência cadastral municipal. Esta norma capacita os municípios brasileiros a 

implantarem e manterem uma rede cartográfica urbana capaz de georreferenciar dados territoriais oriundos das 

atividades topográficas, de acordo com o sistema geodésico nacional, os quais são indispensáveis para alimentar e 

atualizar os dados do Cadastro Territorial Multifinalitário. A NBR-14166 abrange desde os métodos mais antigos de 

levantamentos geodésicos como triangulação, trilateração e poligonais, e a aerofotogrametria, até os mais modernos, 

como a tecnologia GPS (Global Positioning System), abordada neste trabalho. A norma NBR-14166 rege todas as ações 

técnicas exigidas para a implantação e manutenção da Rede de Referência Cadastral Municipal (RRCM), orientando 

assim todos os procedimentos obrigatórios e necessários para este procedimento. A rede cadastral é constituída por 

marcos geodésicos de apoio imediato e devem estar necessariamente apoiados por marcos geodésicos do IBGE, 
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próximos a área. No caso da inexistência desses marcos, marcos geodésicos de precisão devem ser implantados a partir 

do transporte de coordenadas do vértice mais próximo à área, com precisão exigida pelas especificações do IBGE no 

quadro do Sistema Geodésico Brasileiro (SGB). Segundo o Ministério das Cidades "qualquer que seja o porte do 

município, é importante ter um cadastro bem feito, que identifique todos os lotes e construções, seus usos, a rede de 

infraestrutura da cidade e etc. A contratação dos serviços de levantamento e cadastro, se feita por um conjunto de 

municípios, pode otimizar recursos e melhorar as condições de existência técnica." A portaria n° 511/2009, do 

Ministério das Cidades, estabelece diretrizes para a implantação do CTM nos municípios brasileiros, indicando 

claramente que o CTM, assim como os sistemas de informações dos quais faz parte (SICART e SIT), deve ser 

multifinalitário e atender às necessidades sociais, ambientais, econômicas, à Administração Pública e à segurança 

jurídica da sociedade. Deve ser utilizado como referência básica para qualquer atividade de sistemas ou representações 

geoespaciais do município, destacando assim, a importância da implantação e manutenção das redes de referência 

cadastral para facilitar a implantação do CTM. Observa-se principalmente em municípios menores, ou de menor 

desenvolvimento socioeconômico, a dificuldade de se obter e utilizar dados georreferenciados para criação de um CTM, 

devido a inexistência dessas redes de referência. Portanto, a metodologia utilizada nesse trabalho envolve a criação de 

uma malha de marcos de apoio baseada em marcos geodésicos do IBGE localizados no Município de Maceió/AL. Os 

dados georreferenciados serão comparados com os dados da prefeitura, após correção de coordenadas através do pós-

processamento, utilizando dados e procedimentos disponíveis no site do IBGE. 

  


