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O levantamento cadastral urbano consiste na determinação das coordenadas dos vértices limites dos imóveis 

urbanos. Para que este Cadastro tenha caráter multifinalitário, e que seja possível integrar os levantamentos realizados 

em diversos setores, como exemplo, de uma prefeitura, é necessário que as determinações das coordenadas dos limites 

dos imóveis urbanos sejam com base em um sistema de referência único. O Sistema de Referência Geocêntrico para as 

Américas (SIRGAS 2000) em sua realização no ano de 2000, na época 2000.4, é o atual sistema de referência brasileiro, 

e sua materialização consiste em uma rede de pontos geodésicos implantados no território, cujas coordenadas são 

conhecidas e disponíveis pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em municípios que não dispõem 

desta rede de pontos, implanta-se uma Rede de Referência Cadastral Municipal (RRCM), com base no transporte do 

marco geodésico de precisão para o município em questão. Esta situação é comumente encontrada em municípios de 

pequeno e médio porte. O uso do GPS (Global Positioning System) é a melhor alternativa para este transporte de 

coordenadas, com base em dois marcos geodésicos da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo (RBMC). Apoiada 

nesta rede de pontos e com base nos métodos de irradiação e interseção a vante determinam-se as coordenadas dos 

vértices limites dos imóveis urbanos. As coordenadas obtidas com o método de posicionamento por satélites artificiais, 

neste caso com o GPS são referenciadas ao elipsoide utilizado no respectivo sistema, ou seja, ao sistema geodésico de 

referência (World Geodetic System - WGS 84), enquanto as direções e as distâncias observadas com a estação total são 

referenciadas ao plano topográfico. Uma alternativa para a integração entre os respectivos métodos que se utilizam do 

GPS e da estação total é transformar as coordenadas da RRCM obtidas com base no posicionamento por satélite, para o 

Sistema Topográfico Local (STL), conforme a formulação da ABNT 14.166 (1998, p.8). A problemática desta 

transformação é que os softwares de processamento de dados GPS, não dispõe no relatório de ajustamento dos dados, as 

acurácias da latitude (ϕ) e longitude (λ) dos pontos ajustados. Estas incertezas são necessárias na propagação de 

variância-covariância entre o Sistema Geodésico (ϕ e λ) e o STL (XL e YL). Uma alternativa é fazer a propagação na 

transformação de coordenadas do Sistema Cartesiano Geodésico (X, Y e Z) para o Sistema Geodésico (ϕ, λ e h), 

conforme Aguiar, Camargo e Galo (2002), pois, o relatório dos softwares fornecem as coordenadas cartesianas 

geodésicas e as respectivas acurácias. Após a obtenção destas incertezas (σϕ e σλ), transformam-se as coordenadas do 

Sistema Geodésico (ϕ e λ) para o STL (XL e YL). Esta pesquisa contribui com as derivadas dos modelos matemáticos 

que envolvem as transformações entre os sistemas de coordenadas, em especial, do Sistema Geodésico para o Sistema 

topográfico Local. A lei da propagação de variância-covariância é uma regra a ser atendida nesta pesquisa, onde cada 

ponto novo determinado deve ser amarrado ou relacionado a todos os outros, com exatidão inferior aos pontos que 

serviram de base à sua determinação, ou seja, adota-se um valor de referência como grandeza para quantificar outro 

valor que será determinado em um processo de medição. 

 

 

  


