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No georreferenciamento de imóveis rurais há casos onde as propriedades confrontam-se com reservatórios 

d’água oriundo do enchimento dos lagos hidrelétricos. Os limites definidores do perímetro dessas propriedades rurais 

são determinados a partir de um valor de altitude ortométrica (cota de desapropriação). A cota de desapropriação é a 

cota que estabelece o limite físico do reservatório com as propriedades vizinhas. Pode-se identificar essa delimitação em 

campo por meio de levantamentos topográficos apropriados, mais especificamente a partir do método de nivelamento 

geométrico. Normalmente, os marcos de concreto que definem a cota de desapropriação em áreas de influência de 

reservatórios hidrelétricos dificilmente são encontrados, pois, ou foram destruídos ou não há um croqui que permita 

encontrá-los. Desta forma, é necessário novamente locá-los. O INCRA - Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária, órgão fiscalizador responsável pela análise dos dados georreferenciados de cada propriedade rural e as 

concessionárias de energia, responsáveis por cada trecho do reservatório hidrelétrico, orienta que as coordenadas 

altimétricas dos vértices limítrofes (cota de desapropriação) sejam determinados, preferencialmente, a partir do emprego 

do método de nivelamento geométrico. Porém, esse tipo de levantamento é caracterizado pelo seu alto custo e 

morosidade na execução dos trabalhos em campo. Acrescido a isso, a dificuldade de se encontrar marcos de concreto de 

referência de nível (RN), implantados pelo IBGE, próximas a área de trabalho. No entanto, com o uso do sistema GNSS 

(Global Navigation Satellite System) combinado com um modelo geoidal com acurácia compatível à requerida na 

altimetria, pode ser possível substituir o nivelamento tradicional pelo método espacial, com os benefícios de 

simplicidade operacional, rapidez e baixo custo. Determinar a ondulação do geoide a partir do rastreamento com GNSS 

em pontos pertencentes à rede de nivelamento fundamental do Brasil, materializadas pelas Referências de Nível – 

RRNN possibilita calcular a “real” ondulação geoidal, sendo que os modelos do geopotencial fornecem a ondulação do 

geoide do modelo. A diferença entre as ondulações geoidais do modelo com as ondulações determinadas com 

GNSS/Nivelamento geométrico permite o cálculo da “separação” entre o modelo e o efetivo geoide. Aplicando-se essa 

metodologia espera-se obter maior produtividade com custos reduzidos em comparação à metodologia tradicional para 

a determinação da coordenada altimétrica dos vértices que compõem as cotas de desapropriação em propriedades 

confrontantes a reservatórios hidrelétricos, e ainda alcançar níveis de acurácia compatíveis com os exigidos pela Norma 

Técnica de georreferenciamento. Para isso um estudo foi realizado em uma área teste, localizada na FCT/UNESP em 

Presidente Prudente, que envolveu levantamentos GNSS e nivelamento geométrico para a determinação da ondulação 

geoidal da região, a comparação com o modelo geoidal gerado pelo software MapGeo 2010 e a determinação da altitude 

ortométrica de pontos que simulavam os limites de uma cota de desapropriação. Para isso foram materializados 24 

pontos, espaçados de aproximadamente 20 metros entre si, e implantados de modo que sofressem interferências de 

cobertura vegetal de pequena, média e de grande porte. Esses pontos tiveram suas coordenadas altimétricas 

determinadas a partir do processo de nivelamento geométrico, tomando como referência as RN 3117U e RN 3117Z, 

localizadas nas dependências da FCT/UNESP. A partir do uso do sistema GNSS, método estático, coletou-se dados no 

vértice RN 1526N, situado a aproximadamente 25 quilômetros da área de trabalho, de modo a simular a não existência 

de vértice de RN próxima à área e determinar o valor da ondulação geoidal da RN a partir do uso do MapGeo 2010 e 

coletou-se, também, dados num ponto situado próximo a área teste e que foi utilizado como ponto BASE. Esse ponto 

BASE teve suas coordenadas (N, E, h) determinadas a partir do sistema GNSS, bem como, sua altitude ortométrica (H) 

a partir de RRNN do IBGE, desta forma foi possível o cálculo da ondulação geoidal do ponto BASE. Com o uso do 

sistema RTK os 24 pontos da área tiveram suas coordenadas determinadas em tempo real. Analisando os resultados 

encontrou-se uma discrepância média de 1,2 centímetros. Verificou-se também que o uso do método de posicionamento 

RTK é viável para a locação de altitudes ortométricas, desde que o receptor base esteja sobre um ponto onde a altitude 

ortométrica seja conhecida e distante cerca de 1 km dos pontos a serem determinados. Vale ressaltar que em condições 

mailto:%7Bmauro,%20arana%7D@fct.unesp.br
mailto:lucasdias@acessaescola.sp.gov.br


VIII   Colóquio Brasileiro de Ciências Geodésicas                                                                  Curitiba, 3 a 5 de dezembro de 2013 

p 000-000 

 
 

________________________________________________________________________________________________ 

M.I.Ishikawa; J.M.Arana, L.D.Santos 

reais de trabalho, a topografia e a vegetação do local podem acarretar outros tipos de erro durante a execução do 

trabalho, tanto do levantamento GNSS como do nivelamento geométrico. 


