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Cadastro Territorial – geometria e georreferenciamento

Foco da abordagem:

• Cadastro territorial – conceito, entendimento, funções

• Cadastro territorial - realidade brasileira

• Cadastro – visão internacional - Cadastro 2014 (FIG) 

• Integração: Cadastro e Registro de Imóveis

• Medição cadastral 

• Georreferenciamento

• Cadastro X Plano Diretor e Regularização Fundiária

• Portaria 511 / 2009 – Ministério das Cidades

• Aperfeiçoamento do Cadastro no Brasil

Cadastro Territorial
Prof. Artur Caldas Brandão / UFBA

www.geodesia.ufba.br
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Entendimento do termo CADASTRO no Brasil:

 “registro” – relação (rol) – lista de bens, posses e pessoas físicas ou jurídicas

exemplos:

 cadastro de clientes de um banco, de contribuintes do INSS, ...

 cadastro nacional de veículos

 cadastro de bens patrimoniais de uma instituição

 cadastro de consumidores de concessionárias de serviços públicos

 cadastro de endereços

 cadastro imobiliário

 ...                                        

NÃO É O ENTENDIMENTO INTERNACIONAL!!

CADASTRO no mundo 

e no Brasil após a Lei 10.267 / 2001 e a Portaria 511/2009 do MinCidades:

Definição de CADASTRO da FIG:

 “inventário público de dados metodicamente organizados concernentes à 

ocupação territorial, dentro de certo país ou região, baseado no levantamento / 

medições dos seus limites”

Cadastro Territorial
Prof. Artur Caldas Brandão / UFBA

www.geodesia.ufba.br
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CADASTRO TERRITORIAL

OCUPAÇÃO TERRITORIAL

ASPECTOS

JURÍDICOS

ASPECTOS

FÍSICOS

SISTEMA 

REGISTRAL
QUEM e COMO

SISTEMA 

CADASTRAL
ONDE e QUANTO

EFICIÊNCIA NO GERENCIAMENTO TERRITORIAL

ASPECTOS 

ECONÔMICOS

SISTEMA 

TRIBUTÁRIO
sobre o uso do solo

LEGISLAÇÃO

Cadastro Territorial
Prof. Artur Caldas Brandão / UFBA
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Qual o Cadastro que os usuários precisam?

Todos devem reconhecer o mesmo imóvel?

identificação única

Todos devem localizar o mesmo imóvel?

georreferenciamento

Querem conhecer sua realidade física/geométrica?

medição cadastral

Querem conhecer sua situação jurídica?

intercâmbio com os cartórios

Cadastro Territorial
Prof. Artur Caldas Brandão / UFBA

www.geodesia.ufba.br
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Tipos de Cadastro 

Fiscal: garantia de equidade fiscal

Legal: garantia de limites de propriedade

Multifinalitário: base geométrica para cadastros 

setoriais ou temáticos

Cadastro Territorial
Prof. Artur Caldas Brandão / UFBA

www.geodesia.ufba.br



8

O Cadastro Territorial no Brasil:

Qual cadastro?

Cadastro Jurídico:

Registro de Imóveis (urbano e rural)

Cadastro Fiscal:

CAFIR / ITR (rural) ; para fins de IPTU (urbano)

Cadastro Sócio-econômico

SNCR (rural) ; BIC (urbano)

Cadastro Físico / geométrico ?

CNIR ? (rural) ; ??? (urbano)

Cadastro Territorial
Prof. Artur Caldas Brandão / UFBA

www.geodesia.ufba.br
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Conceito de Cadastro

Estatuto do Cadastro da FIG (1995)

Cadastro Territorial
Prof. Artur Caldas Brandão / UFBA

www.geodesia.ufba.br
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Cadastro Napoleônico

1808 a 1850, na França     100 milhões de parcelas

Modelo de cadastro adotado em vários países da Europa 

com características atualíssimas até hoje:

 Identificação das divisas das parcelas
juntamente com os proprietários

 Amarração do levantamento à rede geodésica,
para garantir a exata localização e ser possível refazê-lo com 

precisão quando necessário

 Vinculação dos dados técnicos do cadastro 

(geometria das parcelas) ao registro imobiliário, para 

garantir o direito de propriedade

 Manutenção do cadastro permanentemente atualizado

Cadastro Territorial
Prof. Artur Caldas Brandão / UFBA

www.geodesia.ufba.br
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confuso   e   complexo

 transações imobiliárias sem acompanhamento cartográfico

 as “posses” são socialmente respeitadas 

 pouca preocupação em demarcar a terra

 dificuldades financeiras / interesse em  legalizar o imóvel

 desconhecimento dos benefícios 

Cadastro territorial brasileiro

Cadastro Territorial
Prof. Artur Caldas Brandão / UFBA

www.geodesia.ufba.br
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Sistema de Registro de Terras no Brasil

descrição superficial e até imaginativa das terras

Exemplos (Balata, 1984):

 “... parte de terra que tem atualmente 37 coqueiros ...”

 “... 6 horas de águas rio abaixo ...”

 uma fazenda em Petrolina-PE

área total correspondente a “600 mil réis de posse”. 

Título 1: área de “2 mil réis de posse” - no cadastro 200ha

Título 2: área de “100 mil réis de posse” - no cadastro 100ha

(todos os títulos registrados no Cartório de Registro de Imóveis)

essa é a triste realidade brasileira

menos de 10% dos imóveis (rurais) possuem uma titulação correta e sadia

Cadastro Territorial
Prof. Artur Caldas Brandão / UFBA

www.geodesia.ufba.br
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CONSEQUÊNCIAS DA INEXISTÊNCIA DE UM CADASTRO:

 relativa fé pública do Registro            

 incertezas para o planejamento 

 cobrança injusta de impostos 

 conflitos e ações judiciais

No Brasil:

Cadastro Técnico Municipal  (urbano) 

Sistema Nacional de Cadastro Rural - INCRA

 não descreve a realidade jurídica          

 finalidade – tributação

 inconsistente  

Aperfeiçoamento do sistema

CNIR – Cadastro Nacional de Imóveis Rurais (Lei 10267 / 2001)

CTM – Cadastro Territorial Multifinalitário (Portaria 511/2009 – MCidades)

Cadastro Territorial
Prof. Artur Caldas Brandão / UFBA

www.geodesia.ufba.br
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Aspectos Históricos do Cadastro Territorial no Brasil:

 Lei 601/1850 (Lei de Terras)

organização territorial

medição e demarcação de terras

Registro do Vigário – primeiro “cadastro”

Juiz Comissário de Medições

Repartição Geral das Terras Públicas  

 Decreto 482 / 1846 - Registro de Hipotecas 

 Lei 1.237 / 1864 - Registro Geral 

 Decreto 451-B / 1890

Registro Torrens

registro do imóvel – objeto do registro é a propriedade 

medição geodésica – processo judicial

não teve sucesso

Cadastro Territorial
Prof. Artur Caldas Brandão / UFBA

www.geodesia.ufba.br
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Aspectos Históricos do Cadastro Territorial no Brasil:

Código Civil Brasileiro

Antigo - Lei 3071 / 1916

Registro de Imóveis

objeto do registro é o proprietário

omisso quanto ao cadastro com medição

Atual - Lei 10406 / 2002

aperfeiçoamento do Registro de Imóveis

reconhecimento da posse

omisso quanto ao cadastro com medição

Cadastro Territorial
Prof. Artur Caldas Brandão / UFBA

www.geodesia.ufba.br
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 Lei 5172 / 1966 (Código Tributário)

Imposto municipal sobre a propriedade predial e territorial urbana

cadastro fiscal urbano

 Lei 4504 / 1964 (Estatuto da Terra)

cadastro rural – fiscal

voluntário e declaratório

 Lei 6015/1973 (Lei de Registro Público)

Regulamentação do Registro de Imóveis

não garante o Princípio da Especialidade 

omisso quanto ao cadastro com medição

 Lei 10.257/2001 (Estatuto da Cidade)

plano diretor urbano

regularização fundiária urbana

Cadastro Territorial
Prof. Artur Caldas Brandão / UFBA

www.geodesia.ufba.br
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 Lei 10.931 / 2004 (incorporações imobiliárias)
procedimento administrativo para retificação do registro

áreas urbanas e rurais 

Alterações na Lei de Registros Públicos

Art. 59. A Lei no 6.015, de 31 de dezembro de 1973,

passa a vigorar com as seguintes alterações:

... “Art. 213. O oficial retificará o registro ou a averbação:

...

II - a requerimento do interessado, no caso de inserção

ou alteração de medida perimetral de que resulte, ou não,

alteração de área, instruído com planta e memorial descritivo

assinado por profissional legalmente habilitado, com prova

de anotação de responsabilidade técnica no competente

Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura - CREA, bem

assim pelos confrontantes.” ...

sem normas para medição (?)

Cadastro Territorial
Prof. Artur Caldas Brandão / UFBA

www.geodesia.ufba.br
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Brasil: 

Lei 10.267 / 2001

(Georreferenciamento de imóveis rurais)

Portaria 511 de 07 de dezembro de 2009
Diretrizes nacionais para o cadastro territorial 

multifinalitário em áreas urbanas (MinCidades)

Cadastro Territorial
Prof. Artur Caldas Brandão / UFBA

www.geodesia.ufba.br
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Lei 10.267 / 2001   e   Decreto 4.449 / 2002
(Georreferenciamento de imóveis rurais)

Institui o Cadastro Nacional de Imóveis Rurais - CNIR

 Troca de informações entre os Cartórios de Registro de Imóveis e o INCRA

 Nova sistemática do Registro de Imóveis – medições

Autos Judiciais e Registro de imóveis rurais   Identificação dos imóveis:

“...a partir de memorial descritivo, assinado por profissional habilitado e com a 

devida Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, contendo as coordenadas 

dos vértices definidores dos limites dos imóveis rurais, georreferenciadas ao 

Sistema Geodésico Brasileiro e com precisão posicional a ser fixada pelo INCRA, ...”

precisão posicional melhor que 50cm (Portaria INCRA 954 / 2002)

Decreto 5570 / 2005:
 prazos para georreferenciamento até 2011

Cadastro Territorial
Prof. Artur Caldas Brandão / UFBA

www.geodesia.ufba.br
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Portaria 511 de 07 de dezembro de 2009
Diretrizes nacionais para o CTM - Cadastro Territorial 

Multifinalitário em áreas urbanas (MinCidades)

CTM: é o inventário territorial oficial e sistemático de um 
Município e baseia-se no levantamento dos limites de cada 

parcela, que recebe uma identificação numérica e inequívoca

Parcela cadastral: é a menor unidade do cadastro, definida 
como uma parte contígua da superfície terrestre com regime 

jurídico único.

Cadastro Territorial
Prof. Artur Caldas Brandão / UFBA

www.geodesia.ufba.br
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Parcela
• É a unidade territorial do Cadastro. 

• São unidades definidas por limites formais ou informais, 

submetidas a um regime jurídico único.

• Um Cadastro, para ser completo, deve conter informações 

referentes a todas as parcelas territoriais, públicas e privadas, 

urbanas e rurais.

Fonte: Curso Cadastro – Prof. Andrea Carneiro - UFPE

Cadastro Territorial
Prof. Artur Caldas Brandão / UFBA

www.geodesia.ufba.br
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Conceito de parcela territorial
Porção contínua de território 
com regime jurídico único

Exemplo fictício (Philips, 2006):
Como caracterizar fisicamente uma propriedade que 
tem limite com a praia, que foi atravessada por uma 
estrada, possui área de preservação ambiental, e 
que foi estabelecido um contrato de usufruto em 
parte dela: 

1- parcela original remanescente
2- parcela correspondente à estrada
3- parcela correspondente ao contrato de usufruto
4- parcela original
5- parcela correspondente à área de preservação

ambiental
6- parcela correspondente à servidão
7- parcela correspondente a terreno de marinha.

Cadastro Territorial
Prof. Artur Caldas Brandão / UFBA

www.geodesia.ufba.br



23

ANTECEDENTES DO CADASTRO URBANO

 CF de 1946: autonomia aos municípios para cobrança 
de tributos

 Década de 50: introdução do Cadastro Técnico Urbano

 O SERFHAU financia   a implantação do CTM em médias 
e grandes cidades

 Projeto CIATA (início da década de 80) : modelo 
adotado até hoje

Fonte: Curso Cadastro – Prof. Andrea Carneiro - UFPE

Cadastro Territorial
Prof. Artur Caldas Brandão / UFBA

www.geodesia.ufba.br
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O Cadastro Técnico Municipal 

- CTM (do projeto CIATA)

Finalidades:

 arrecadação municipal;

 planejamento físico e territorial urbano (estudo e 
localização de equipamentos sociais e de infra-estrutura,  
sistema viário, controle de uso do solo urbano.

Estrutura:

 parte cartográfica: cartas que indicam a divisão em 
parcelas de uma área.

 parte descritiva: registros   dos atributos físicos e 
abstratos relativos às parcelas identificadas nos mapas.

Fonte: Curso Cadastro – Prof. Andrea Carneiro - UFPE

Cadastro Territorial
Prof. Artur Caldas Brandão / UFBA

www.geodesia.ufba.br
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Normas Brasileiras relacionadas ao Cadastro

 NBR 13133 - Execução de 
Levantamento Topográfico: fixa as 

condições para execução de levantamentos 
topográficos (métodos, equipamentos, precisões, 
ajustamentos, convenções cartográficas).

 NBR 14.166 - Rede de Referência 
Cadastral Municipal: procedimentos para se 

estabelecer a infra-estrutura de apoio geodésico e 
topográfico para a sistematização de todos os 
levantamentos topográficos no âmbito municipal.

Cadastro Territorial
Prof. Artur Caldas Brandão / UFBA

www.geodesia.ufba.br
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ADMINISTRAÇÃO TERRITORIAL:

envolve processos de determinação, registro e disseminação 
de informações sobre direitos imobiliários, valor e uso do 
solo. 

A INFORMAÇÃO TERRITORIAL produzida deve permitir o 

estabelecimento de políticas territoriais com objetivos diversos: 

garantia da segurança do direito de propriedade e do crédito,  

a regulação do mercado imobiliário,  

o desenvolvimento e manutenção do planejamento rural e urbano, 

a tributação imobiliária, 

o gerenciamento ambiental, entre outros.

Fonte: Curso Cadastro – Prof. Andrea Carneiro - UFPE

Cadastro Territorial
Prof. Artur Caldas Brandão / UFBA

www.geodesia.ufba.br
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PLANO DIRETOR, 

COMO INSTRUMENTO 

PARA A DEFINIÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, 

DEPENDE DE INFORMAÇÕES TERRITORIAIS PRECISAS

COMO UM SISTEMA DE INFORMAÇÕES TERRITORIAIS 

PODE SER ESTRUTURADO PARA ATENDER ÀS NOVAS 

DEMANDAS (JUSTIÇA FISCAL, PLANO DIRETOR, LEI DE 

RESPONSABILIDADE FISCAL,...) ????

Fonte: Curso Cadastro – Prof. Andrea Carneiro - UFPE

Cadastro Territorial
Prof. Artur Caldas Brandão / UFBA

www.geodesia.ufba.br
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Cadastro para fins de políticas territoriais:

Localização de todos os imóveis do município;

Uso atual do solo dentro de cada imóvel;

Delimitação de cada unidade imobiliária;

Estrutura fundiária, zoneamento;

Regularização fundiária;

Base para a implementação de infra-estrutura;

Subsídios para a melhor viabilização de projetos de engenharia, segundo 

as prioridades do mercado e dos investimentos públicos;

Avaliação do imóvel para desapropriação visando obras públicas.

Fonte: Curso Cadastro – Prof. Andrea Carneiro - UFPE

Cadastro Territorial
Prof. Artur Caldas Brandão / UFBA

www.geodesia.ufba.br
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Cadastro Multifinalitário:

Cadastro que contém informações comuns aos diversos usuários da 
informação cadastral e possibilita a integração de cadastros 
temáticos variados, como de logradouros, fiscal, de infra-estrutura 
(concessionárias, equipamentos urbanos), legal (registros 
imobiliários).

Tributação

Planejamento

Infra-estrutura

Segurança

Mercado 

Imobiliário

Controle 

ambiental

Território 

municipal

Fonte: Curso Cadastro – Prof. Andrea Carneiro - UFPE
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Estruturação de um Cadastro Multifinalitário:

1. Definição das necessidades do município, de acordo com cada realidade;

2. Integração das secretarias municipais: planejamento, finanças, obras, 

educação, saúde, etc...)

3. Integração com os registros imobiliários  (regularização fundiária, PVG, 

dívida ativa)

DOIS ASPECTOS FUNDAMENTAIS:

O cadastro deve ter a maior cobertura possível - imóveis urbanos e rurais, públicos e privados

O cadastro deve ser atualizado (quanto mais atual, maior o seu valor). 

Fonte: Curso Cadastro – Prof. Andrea Carneiro - UFPE

Cadastro Territorial
Prof. Artur Caldas Brandão / UFBA
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Integração Cadastro-Registro

Fonte: Curso Cadastro – Prof. Andrea Carneiro - UFPE

Cadastro Territorial
Prof. Artur Caldas Brandão / UFBA
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4ª onda

3ª onda

5ª onda

Tecnologia2014Planejamento

Mercado 
imobiliário 

seguro

2ª onda

Jurídico

Equidade de 

Impostos

Cartografía 

Catastral

1ª onda

Econômico Físico

IDE

4D

eCatastro

Restrições

Recuperação  $

Público-Privado

Sociais

Ambientais

Serviços

Onde estamos?

Fonte: Erba,2006 – Lincoln Institute

Cadastro Territorial
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4ª onda  Esperança

Equidad de 

Impuestos

Tráfico 
inmobiliario 

seguro

Cartografía 

Catastral

2ª ola  Necessidade

1ª ola  Fundamento

3ª ola  Desejo

5ª onda  Sonho

Tecnologia2014PlanejamentoJurídicoEconómico Físico

IDE

4D

eCatastro

Restrições

Recuperação  $

Público-Privado

Sociais

Ambientais

Serviços

E onde queremos chegar?

Essencial

Importante

Acidental

Fonte: Erba,2006 – Lincoln Institute

Cadastro Territorial
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Princípios Básicos do Cadastro em Iberoamérica

1. O Cadastro, como sistema de informação básica do território,  e necessário para favorecer 

o desenvolvimento social,  a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos e o fortalecimento 

institucional dos países Iberoamericanos. Assim, o Cadastro deve existir em todos os 

países e seus Governos, dentro do marco legal vigente, devem garantir a existência do 

Cadastro e propiciar um fluido intercâmbio de experiências e consolidação de sucesso 

entre os países.

2. O Cadastro tem como principal objetivo a consolidação dos princípios de igualdade, de 

segurança e de justiça para todos os cidadãos Iberoamericanos. Dado seu valor como 

instrumento para o desenvolvimento em igualdade de condições para todos os cidadãos, é 

desejável que os territórios de cada um dos países Iberoamericanos se encontrem 

incorporados aos respectivos Cadastros, a fim de evitar desigualdades resultantes 

da falta de informação ou dos serviços que prestam.

3. Independentemente do sistema legal adotado por cada país, o Cadastro se define como 

um registro sob a responsabilidade do setor público, que não pode ser objeto de 

propriedade nem de comércio privado.

Comitê Iberoamericano de Catastro
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4. Todos terão acesso a informação cadastral conforme o disposto em leis e normas que 

garantam a máxima difusão, protegendo ao mesmo tempo a informação de caráter 

pessoal e reservada que cada país defina. Em particular, a informação cadastral deve estar 

disponível para os governos nacionais, estaduais, regionais e municipais e demais instituições 

públicas de Iberoamérica. Para tal fim se propiciará que as administrações de cada país 

estabeleçam procedimentos de coordenação e cooperação com o objeto de manter os 

Cadastros atualizados, evitando a duplicidade de gastos e facilitando o intercâmbio de 

informação.

5. A unidade básica do Cadastro é a Parcela. As parcelas podem estar agrupadas em 

unidades de inscrição segundo os procedimentos próprios de cada país. A toda parcela terá 

atribuido um Código Único e estável que a identifique de forma precisa e  facilite o tratamento e 

a difusão da informação cadastral. A descrição gráfica da parcela e dos demais objetos 

cadastrais deve ser realizada com a precisão necessária para cada caso.

6. Os dados descritivos das parcelas e dos prédios existentes nas mesmas devem descrever 

sua natureza (rural ou urbana), sua área, seus confrontantes, seu valor e os direitos ou 

restrições legais associados, conforme o ordenamento próprio.

7. A combinação da informação incluída no Cadastro e no Registro de Imóveis deve permitir o 

exercício pacífico dos direitos de propriedade, protegendo e propiciando segurança jurídica, a 

existência do mercado imobiliário e dos investimentos. A informação inscrita nos Cadastros 

e nos Registros da Propriedade deve ser devidamente coordenada e conectada.

Comitê Iberoamericano de Catastro
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Estruturação de um Cadastro Multifinalitário:

Fonte: Philips,2004

Cadastro Territorial
Prof. Artur Caldas Brandão / UFBA

www.geodesia.ufba.br



37

Levantamento cadastral - Caracterização geodésica dos pontos de limites de parcelas

 Descrição - Definir os limites legais do imóvel, que nem sempre coincide com os 

limites físicos delimitados pela ocupação

 Identificação - Identificar no campo os limites legais do imóvel

 Demarcação - Demarcar, materializando se necessário, os limites legais do imóvel

 Medição - Realizar a medição dos limites legais do imóvel, obedecendo as 

especificações técnicas exigidas

 Representação gráfica

 Re-locação - Restabelecer limites perdidos ou danificados

 Resolução de disputas - Resolver as disputas de limites

 Cálculo de áreas - Calcular áreas ou outras grandezas considerando os limites legais 

dos imóveis

 Amarração técnica - Realizar medições técnicas amarradas aos limites legais dos 

imóveis

Cadastro Territorial
Prof. Artur Caldas Brandão / UFBA
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Levantamento Cadastral
Limites e identificações das parcelas

Levantamento Topográfico 

Feições naturais e artificiais

Fonte: Curso Cadastro – Prof. Andrea Carneiro - UFPE

Cadastro Territorial
Prof. Artur Caldas Brandão / UFBA
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Georreferenciamento e medicão 
de parcelas territoriais

Do que se trata?
Caracterização física (geométrica) de parcelas territoriais (imóveis)
localização – limites - área
Qual a utilidade?
Geral – base geométrica de um sistema cadastral
Específica para avaliação de imóveis – área dos imóveis de forma inequívoca

Qual a área da parcela 1 ?                     Qual a área da parcela 2 ?

1
7
m

10m 10m

20m

20m
90o

90o

Cadastro Territorial
Prof. Artur Caldas Brandão / UFBA
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10m 10m

20m

20m
90o

90o

Área = 200m2

Medição cadastral de parcelas simples
Uso adequado de trena

Área = 112,3m2

2

:,,

))()((

cba
p

ladoscba

cpbpappuloAreaTriang






10m

10m

20m

20m

Cálculo da área de um 
triângulo plano qualquer

c

b

a

Exercício:
Calcular a área do 

lote ao lado
Área = 343,2 m2

1
7
m

Somente as medidas dos lados de 
uma parcela não garante o correto 
cálculo da área
Solução mais simples: decompor 
as parcelas em triângulos
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Metodologias para a medição cadastral:

Alinhamento – Ortogonal (trena)

Polar (estação total)

GPS

Cadastro Territorial
Prof. Artur Caldas Brandão / UFBA
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Exemplo do Sistema de Cadastro Territorial

Albes / Canadá

~ 19000 parcelas
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Cadastro completo – áreas urbanas e rurais

Áreas das parcelas: de ~100m2 à ~14000ha
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1 imóvel (01103977) 

constituído por 

4 parcelas: (14683) + (14687) + (14689) + (14697)
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Parcela tipo “Rio”
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Lei 10.267 / 2001
medições para o georreferenciamento de imóveis rurais

aspectos positivos:

limites – pontos comuns, mesmas coordenadas

georreferenciamento ao Sistema Geodésico Brasileiro

determinação da incerteza posicional

desafios para o aperfeiçoamento:

medições de controle – confiabilidade estatística 

princípio da vizinhança geodésica

incerteza da área do imóvel

registro das incertezas

processamento das medições pelo MMQ

Cadastro Territorial
Prof. Artur Caldas Brandão / UFBA

www.geodesia.ufba.br



47

Princípio da Vizinhança Geodésica

ou

Procedimentos para a medição cadastral

 1. Repetição da observação

 2. Medições de controle

 3. Ajustamento por mínimos quadrados

 Estimar um valor único

 Estimar a incerteza posicional / erro médio quadrático

Cadastro Territorial
Prof. Artur Caldas Brandão / UFBA
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Medição com GPS  – posicionamento relativo

Cuidado! 

Sem medição de controle – desvio-padrão do vetor - não há garantia da incerteza posicional!
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Medição GPS com controle – ajustamento pelo método dos mínimos quadrados
garantia da incerteza posicional
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Medições de controle no levantamento cadastral:

 Eliminação de erros grosseiros

 Determinação da incerteza posicional

Procedimentos de controle:

 Método diferente                                 Múltipla ocupação

 Amarrar em pontos distintos      Medir a distância

Cadastro Territorial
Prof. Artur Caldas Brandão / UFBA
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Qualidade métrica  da medição cadastral

 Garantir a caracterização espacial da parcela

 Controlar as incertezas posicionais

 Facilitar a re-locação

Erro médio quadrático (incerteza):

 das coordenadas

 das distâncias

 das direções

 da área

Cadastro Territorial
Prof. Artur Caldas Brandão / UFBA
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Tolerância posicional (TP) para o cadastro

Código Civil (Lei 3.071 / 1916 e Lei 10.406 / 2002)

Erro de 5% em extensão ou área do imóvel

Dimensões mínimas para o parcelamento do solo

Áreas rurais:

FMP=2ha      TP= 1,77m

Nível de confiança de 99%      precisão posicional de  59cm

Lei 10.267 / 2001  precisão posicional de  50cm

Áreas urbanas:

Não há legislação  - Estudos acadêmicos 

Dimensões mínimas de 125m2  TP= 0,10m

Nível de confiança de 99%     precisão posicional de  3cm

Cadastro Territorial
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Princípio da Vizinhança (neighbouring accuracy) no levantamento cadastral

Homogeneidade das coordenadas     Tensões geométricas 

Incerteza posicional  X  Tolerância posicional

P1 (X1 , Y1)

X1 Y1

P2 (X2 ,  Y2)

X2 Y2

1 2
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Levantamento cadastral

Medições de campo - exemplo

Cadastro Territorial
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Elementos pontuais do ajustamento cadastral

Nível de confiabilidade de 95%

Cadastro Territorial
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Tese de Doutorado 

O PRINCÍPIO DA VIZINHANÇA GEODÉSICA NO LEVANTAMENTO CADASTRAL DE 

PARCELAS TERRITORIAIS

Doutorando: Artur Caldas Brandão                 UFSC / PPGEP Orientador: Prof. Dr.-

Ing. Jürgen Philips



57

Qualidade métrica das linhas de limites

Nível de confiabilidade de 95%

Qualidade métrica da área superficial da parcela territorial

Área da parcela: S(1,2,5,3,4,1) = 3038,28m2

Erro médio quadrático da área: m(S)= +/- 5,2m2

Cadastro Territorial
Prof. Artur Caldas Brandão / UFBA

www.geodesia.ufba.br



58
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Discussão:

Profissionais que atuam em atividades do 

Cadastro no Brasil

 Não há legislação específica

 Carência de profissionais de medição / Geodésia 

 Profissionais com atribuição em levantamento                                              

topográfico atuam em Cadastro

 Engenheiros Agrimensores e Engenheiros Cartógrafos -

especialistas

 Decisões CONFEA ... ! ?

Cadastro Territorial
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O profissional responsável pelo cadastro no mundo:

GE – Géomètres-Experts Fonciers Européens

 Especialista em Medições / Geodésia

 Credenciamento do profissional para atuar no Cadastro

cursos específicos + experiência prática + exame de qualificação

Experiência prática:

 Dinamarca – 3 anos

 França – 3 anos

 Áustria – 3 a 5 anos

 Alemanha – mínimo de 4 anos

 Suíça – mais de 1 ano

Cadastro Territorial
Prof. Artur Caldas Brandão / UFBA
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Modelo de perfil profissional adequado para a atividade cadastral

- Formação acadêmica transdisciplinar -

Cadastro Territorial
Prof. Artur Caldas Brandão / UFBA
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Tendências da atuação do profissional do Cadastro

(FIG – Fédération Internationale des Géomètres)

GERENCIAMENTO

DE

INFORMAÇÕES

ESPACIAIS

CIÊNCIAS 

GEODÉSICAS

GERENCIAMENTO 

TERRITORIAL

Gerenciamento de projetos e empreendimentos no 

ambiente natural ou artificial, e relacionando 

aspectos espacial e legal

Cadastro Territorial
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Cadastro territorial georreferenciado
com base em medições geodésicas

integrado ao cadastro sócio-econômico e ao registro de imóveis

 fornece informações confiáveis sobre localização, tamanho e 

uso da propriedade, possibilitando o uso multifinalitário

 maneira mais adequada para identificar riquezas e problemas 

de um território, dando sustentação para o ordenamento e 

planejamento

 É  um valioso instrumento  para o gerenciamento das finanças 

públicas: proporciona uma arrecadação mais justa e otimiza a 

destinação  dos recursos (planejar para economizar)

Cadastro Territorial
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Programa de Apoio à Extensão Universitária

PROEXT – MEC/MCidades

capacitação de técnicos municipais

Sistema Nacional de Informações das Cidades

SNIC
Cadastro Territorial Multifinalitário 

CTM

Projetos na UFBA – 2010 / 2011:

USEGEO Bahia

ações em geoprocessamento nos 

municípios da Bahia
Coordenadora: Profa. Vivian de Oliveira Fernandes

CADASTRO BAHIA

ações em Cadastro Territorial nos 

municípios da Bahia
Coordenador: Prof. Artur Caldas Brandão

Universidade Federal da Bahia

Escola Politécnica

Departamento de Transportes

Laboratório de Geomensura

www.geodesia.ufba.br

Próximas ações:

2010 - 2011

Capacitação em Geoprocessamento

SNIC , TerraView, TerraSIG

fevereiro de 2011

Capacitação em Cadastro Territorial

56h

http://www.geodesia.ufba.br/
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Programa de Apoio à Extensão Universitária

PROEXT – MEC/MCidades

capacitação de técnicos municipais

Sistema Nacional de Informações das Cidades

SNIC
Cadastro Territorial Multifinalitário 

CTM

Projetos na UFBA – 2010 / 2011:

USEGEO Bahia

ações em geoprocessamento nos 

municípios da Bahia
Coordenadora: Profa. Vivian de Oliveira Fernandes

CADASTRO BAHIA

ações em Cadastro Territorial nos 

municípios da Bahia
Coordenador: Prof. Artur Caldas Brandão

Universidade Federal da Bahia

Escola Politécnica

Departamento de Transportes

Laboratório de Geomensura

www.geodesia.ufba.br

Projeto Cadastro Bahia

Cadastro Territorial Multifinalitário (CTM)

com base nas Diretrizes Nacionais 

(Portaria MCidades 511/2009)

• Capacitar técnicos para fomentar o uso 
do Cadastro Territoria Multifinalitário 
(CTM) nas rotinas das administrações 

municipais; 

• Difundir o uso do CTM no ambiente de 
trabalho das administrações municipais, 
possibilitando a incorporação de novas 

demandas; 

• Difundir o CTM e seus benefícios para 
a sociedade; 

• d) Capacitar o LABGEO / DT / MEAU 
/ UFBA como Laboratório de referência 

em estudos sobre Cadastro Territorial 
no Estado da Bahia.

http://www.geodesia.ufba.br/
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Programa de Apoio à Extensão Universitária

PROEXT – MEC/MCidades

capacitação de técnicos municipais

Sistema Nacional de Informações das Cidades

SNIC
Cadastro Territorial Multifinalitário 

CTM

Projetos na UFBA – 2010 / 2011:

USEGEO Bahia

ações em geoprocessamento nos 

municípios da Bahia
Coordenadora: Profa. Vivian de Oliveira Fernandes

CADASTRO BAHIA

ações em Cadastro Territorial nos 

municípios da Bahia
Coordenador: Prof. Artur Caldas Brandão

Universidade Federal da Bahia

Escola Politécnica

Departamento de Transportes

Laboratório de Geomensura

www.geodesia.ufba.br

Projeto Cadastro Bahia 

Capacitação em Cadastro Territorial - 56h
fevereiro de 2011

86 técnicos dos 43 municípios do Estado da Bahia 

Prioridade para Região Metropolitana de Salvador 
e parte do Nordeste Baiano

Cursos presenciais, teóricos e práticos - 56h

3 etapas: 

1) necessidades e aplicações do CTM na 
administração municipal – 8h; 

2) aspectos conceituais do CTM – cartografia 
cadastral, sistemas cadastrais, avaliação de 
imóveis, gestão e financiamento do CTM, 

multifinalidade do cadastro – 24h; 

3) como implementar o CTM nos municípios –
24h.

http://www.geodesia.ufba.br/
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Contatos:

Prof. Artur Caldas Brandão

acaldas@ufba.br

Laboratório de Geomensura Theodoro Sampaio - LABGEO

www.geodesia.ufba.br

Tel: 71 3283-9821

Escola Politécnica

UFBA – Universidade Federal da Bahia

http://www.geodesia.ufba.br/

