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RESUMO 

Na região sul do Brasil, a agropecuária é uma das principais fontes de 
renda, sendo assim os grandes produtores rurais necessitam fazer 
levantamentos topográficos em suas áreas para verificar e quantificar suas 
terras. Este relatório é proveniente do estágio realizado na empresa Rio 
Serviços de Engenharia Ltda Me, a qual realiza trabalhos de licenciamento 
ambiental, levantamentos topográficos, georreferenciamento de imóveis rurais 
e agricultura de precisão. Este trabalho tem como objetivo descrever o 
processo de georreferenciamento de imóveis rurais, desde seu levantamento a 
campo até o processamento das informações obtidas. O georreferenciamento 
foi realizado em uma propriedade rural localizada na Linha Cará, interior do 
município de Caçador, SC. O Geoprocessamento se mostrou de fundamental 
importância para o desenvolvimento deste trabalho, pois auxiliou na maioria do 
processamento dos dados, bem como na elaboração do mapa do terreno em 
questão. 

 

Palavras-chave: Georreferenciamento, geoprocessamento, topografia, 
imóveis rurais. 
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ABSTRACT 

In southern Brazil, agriculture is a major source of income, therefore the 
big farmers need to do surveys in their areas to verify and quantify their land. 
This report is from the stage held in Rio Serviços de Engenharia Ltda Me 
company, which conducts environmental licensing studies, surveys , geo-
referencing of rural properties and precision farming. This paper aims to 
describe the process of georeferencing of rural properties, from its survey the 
field to the processing of intelligence information. The georeferencing was 
carried out on a farm, located in  Cará Line, inside Caçador municipality, SC. 
The GIS proved to be of fundamental importance for the development of this 
work as it helped most of the data processing as well as in preparing the map of 
the terrain in question. 

 

Keywords: georeferencing, GIS, surveying, rural properties. 
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1 INTRODUÇÃO 

Na região sul do Brasil, mais especificamente na região oeste de Santa 

Catarina, a agropecuária é uma das principais fontes de renda, sendo assim os 

grandes produtores rurais necessitam fazer levantamentos topográficos em 

suas áreas para verificar e quantificar suas terras. O Georreferenciamento é 

um marco na história da Agrimensura, pois trouxe uma série de mudanças para 

os diferentes órgãos envolvidos no trabalho de certificação de Imóveis Rurais 

(REIS et al., 2003). De acordo com a Norma Técnica para Georreferenciamento 

de Imóveis Rurais (NTGIR) 10.267/2001, todos os imóveis rurais que passarem 

por processos de desmembramentos, parcelamentos e remembramentos com 

outros imóveis rurais ou qualquer tipo de transferência de titularidade, deverão 

passar pelo processo de registro com apresentação de planta 

georreferenciada, obrigatoriamente assinada por profissional habilitado e com a 

devida Anotação de Responsabilidade Técnica – ART.  

As técnicas de Geoprocessamento podem oferecer subsídios para 

dinamizar este tipo de trabalho, como por exemplo, o uso de imagens de 

satélite e até mesmo de fotografias aéreas para escolha do local mais 

adequado para instalação de bases de serviços ou da melhor rota para o 

desenvolvimento das atividades. A tecnologia do Geoprocessamento viabiliza a 

identificação dos elementos e da dinâmica terrestre, na medida em que 

possibilita a construção de um banco de dados e a distribuição espacial de tais 

dados em mapas georreferenciados. Desta maneira o Geoprocessamento é 

uma ferramenta indispensável para o planejamento ambiental, e cada vez mais 

vem sendo utilizado para os recursos naturais. Deve ser utilizado na 

organização das informações, mostrando a sua potencialidade e agilidade 

como ferramenta tecnológica o que contribui no processo de 

georreferenciamento de imóveis rurais, pois o mesmo auxilia na administração, 

análise e processamento de dados das variáveis ambientais. Além de contribuir 

para fiscalização das licenças e principalmente para o monitoramento dos 

impactos ambientais.  

Este relatório é proveniente do estágio realizado na empresa Rio 

Serviços de Engenharia Ltda Me com sede na rua Joaçaba, 49, Bergen, a qual 

realiza trabalhos de licenciamento ambiental, levantamentos topográficos, 
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georreferenciamento de imóveis rurais e urbanos e agricultura de precisão. 

Tem como objetivo descrever o processo de georreferenciamento de imóveis 

rurais, desde seu levantamento a campo até o processamento das informações 

obtidas. 
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1.1 REFERENCIAL TEÓRICO 

1.1.1 A história do geoprocessamento  

Durante toda a história, as civilizações se ocuparam em estudar e 

registrar através de mapas ou cartas dados sobre o relevo, fauna, flora, rotas 

comerciais, limites políticos etc. Mas, com o avanço da informática surgiu a 

possibilidade de se integrar vários dados e mapas e analisá-los em conjunto, 

possibilitando, através de análises complexas e a criação de bancos de dados 

georreferenciados, o desenvolvimento de diversas áreas como a cartografia, 

principalmente, o planejamento urbano, comunicações, transportes e até a 

análise de recursos naturais. 

A história do geoprocessamento se iniciou com os EUA e a Inglaterra na 

década de 50 com o intuito de otimizar a produção e manutenção de mapas. 

Entretanto, devido ao fato da informática estar ainda pouco desenvolvida, a 

atividade era muito cara e restrita e ainda nem existia o conceito de GIS 

(Geographic Information System, ou Sistemas de Informações Geográficas, em 

português) que só viria a ser empregado na década de 70. 

Contudo, á partir da década de 80, concomitantemente ao 

desenvolvimento da tecnologia dos computadores e softwares, o 

geoprocessamento deu um salto, principalmente após a fundação da NCGIA 

(National Centre for Geographical Information and Analysis), em 1989, quando 

o geoprocessamento passou a ser reconhecido oficialmente como uma 

disciplina científica. 

Nos últimos anos temos presenciado a massificação do 

geoprocessamento. Com o lançamento de ferramentas como o Google Earth, 

qualquer pessoa mesmo que não entenda nada de geoprocessamento pode ter 

acesso a mapas de qualquer região do mundo que aliam imagens de satélite, 

GPS e modelos em 3D. 

Atualmente, o geoprocessamento consiste nas seguintes etapas: coleta, 

armazenamento, tratamento e análise de dados e uso integrado das 

informações. Algumas ferramentas de geoprocessamento são: o GPS (Global 

Position System) é uma ferramenta básica muito utilizada para coleta de dados 

georreferenciados; o Oracle é um sistema gerenciador de banco de dados 

usado para armazenar as informações; o SPRING é um sistema de 
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informações geográficas (ferramenta que possibilita o uso integrado) com 

funções de processamento de imagens, análise espacial, modelagem numérica 

de terreno e consulta a bando de dados espaciais. 

O ����� ����������	��
�� ��
��	 	 �������
	 �� ��
������
�� ���

utiliza técnicas matemáticas e computacionais para o tratamento da informação 

geográfica e que vem influenciando de maneira crescente as áreas de 

Cartografia, Análise de Recursos Naturais, Transportes, Comunicações, 

Energia e Planejamento Urbano e Regional. As ferramentas computacionais 

para geoprocessamento, chamadas de Sistemas de Informação Geográfica 

GIS - sigla em Inglês para SIG -, permitem realizar análises complexas, ao 

integrar dados de diversas fontes e ao criar bancos de dados geo-

referenciados. Tornam ainda possível automatizar a produção de documentos 

cartográficos. Num país de grande dimensão como o Brasil, com uma grande 

carência de informações adequadas para a tomada de decisões sobre os 

problemas urbanos, rurais e ambientais, o geoprocessamento apresenta um 

enorme potencial, principalmente se baseado em tecnologias de custo 

relativamente baixo, em que o conhecimento seja adquirido localmente. 

Muitos pesquisadores e especialistas na área preferem o termo 

"Geoinformática", que é mais geral que o termo "Geoprocessamento", e 

corresponde a uma analogia ao termo "Bioinformática". A Sociedade Brasileira 

de Computação (SBC) prefere este termo. A SBC possui uma comissão 

especial de Geoinformática e organiza anualmente o Simpósio Brasileiro de 

Geoinformática (GeoInfo), que são informações relacionados a recursos 

naturais, cartografias, transportes,comunicações, e outros;por meio da 

informática. 

�.1.2 O geoprocessamento e suas características 

O geoprocessamento é o processamento informatizado de dados 

georreferenciados. Utiliza programas de computador que permitem o uso de 

informações cartográficas (mapas, cartas topográficas e plantas) e informações 

a que se possa associar coordenadas desses mapas, cartas ou plantas. Pode 

ser utilizado para diversas aplicações. Poderíamos também dizer que é um 

conjunto de conceitos, métodos e técnicas erigido em torno do processamento 

eletrônico de dados que opera sobre registros de ocorrência georreferenciados, 
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analisando suas características e relações geotopológicas para produzir 

informação ambiental.  

����� Popularização do geoprocessamento 

N� �������� ��� 	
�� 80� ��� 	 ��	
�� ����	���	��� � �	�	��	��
��

das estações de trabalho gráficas, além do surgimento e evolução dos 

computadores pessoais e dos sistemas gerenciadores de bancos de dados 

relacionais, ocorreu uma grande difusão do uso de GIS. A incorporação de 

muitas funções de análise espacial proporcionou também um alargamento do 

leque de aplicações de GIS. Na década atual, observa-se um grande 

crescimento do ritmo de penetração do GIS nas organizações, sempre 

alavancado pelos custos decrescentes do hardware e do software, e também 

pelo surgimento de alternativas menos custosas para a construção de bases de 

dados geográficas.  

Os anos 90 consolidaram definitivamente o uso do geoprocessamento 

como ferramenta de apoio à tomada de decisão, tendo saído do meio 

acadêmico para alcançar o mercado com uma velocidade tremenda. 

Instituições do Governo e grandes empresas começaram a investir no uso de 

aplicativos disponíveis no mercado como o ArcView da ESRI, AutoCAD MAP da 

Autodesk, dentre outros. Consolidam-se aí as aplicações desktop que 

agregavam diversas funções no mesmo sistema (modelagem 3D, análise 

espacial, processamento digital de imagens, etc). Os usuários são especialistas 

e a difusão dos benefícios do uso de aplicações de geoprocessamento ainda 

estão engatinhando. 

No fim dos anos 90 e início desse século o uso da WEB já está 

consolidado e as grandes corporações passam a adotar o uso de intranet. O 

GIS em busca de mais popularização (por demandas do próprio mercado), 

evolui e passa a fazer uso também do ambiente WEB. Os aplicativos são 

simples, com funcionalidades básicas de consulta à mapas e a bases 

alfanuméricas. Os usuários já não precisam mais ser especialistas, facilitando o 

acesso de pessoas não ligadas à área em questão. Tem-se aí um salto no 

número de usuários, o surgimento de sites especializados, revistas, etc. No 

Brasil além do próprio termo geoprocessamento, passa-se a adotar o termo 

geotecnologias para representar o mesmo conceito. 
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 ����4 O geoprocessamento no Brasil 

A introdução do geoprocessamento no Brasil inicia-se a partir do esforço 

de divulgação e formação de pessoal feito pelo prof. Jorge Xavier da Silva 

(UFRJ), no início dos anos 80. A vinda ao Brasil, em 1982, de Roger Tomlinson 

- responsável pela criação do primeiro SIG (Canadian Geographical Information 

System) - para participar do Congresso da União Geográfica Internacional, no 

Rio de Janeiro, incentivou o aparecimento de vários grupos interessados em 

desenvolver tecnologia, entre os quais podemos citar: - UFRJ: O grupo do 

Laboratório de Geoprocessamento do Departamento de Geografia da UFRJ, 

sob a orientação do professor Jorge Xavier, desenvolveu o SAGA (Sistema de 

Análise GeoAmbiental). O SAGA tem seu forte na capacidade de análise 

geográfica e vem sendo utilizado com sucesso como veículo de estudos e 

pesquisas; - MaxiDATA: Os então responsáveis pelo setor de informática da 

empresa de aerolevantamento AeroSul criaram, em meados dos anos 80, um 

sistema para automatização de processos cartográficos. Posteriormente, 

constituíram empresa MaxiDATA e lançaram o MaxiCAD, software largamente 

utilizado no Brasil, principalmente em aplicações de Mapeamento por 

Computador. Mais recentemente, o produto dbMapa permitiu a junção de 

bancos de dados relacionais a arquivos gráficos MaxiCAD, produzindo uma 

solução para desktop mapping para aplicações cadastrais; - CPqD/TELEBRÁS: 

O Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da TELEBRÁS iniciou, em 1990, o 

desenvolvimento do SAGRE (Sistema Automatizado de Gerência da Rede 

Externa), uma extensiva aplicação de Geoprocessamento no setor de telefonia. 

Construído com base num ambiente de um SIG (VISION) com um banco de 

dados cliente-servidor (ORACLE), o SAGRE envolve um significativo 

desenvolvimento e personalização de software; - INPE: Em 1984, o INPE 

(Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) estabeleceu um grupo específico 

para o desenvolvimento de tecnologia de geoprocessamento e sensoriamento 

remoto (a Divisão de Processamento de Imagens - DPI). De 1984 a 1990 a DPI 

desenvolveu o SITIM (Sistema de Tratamento de Imagens) e o SIG (Sistema 

de Informações Geográficas), para ambiente PC/DOS, e, a partir de 1991, 

o SPRING (Sistema para Processamento de Informações Geográficas), para 

ambientes UNIX e MS/Windows. O SPRING (Sistema de Processamento de 
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Informações Geográficas) unifica o tratamento de imagens de Sensoriamento 

Remoto (ópticas e microondas), mapas temáticos, mapas cadastrais, redes 

e modelos numéricos de terreno. A partir de 1997, o SPRING passou a ser 

distribuído via Internet e pode ser obtido através do website 

www.dpi.inpe.br/spring. É uma aplicação gratuita e indicada para quem precisa 

aprender os conceitos do Geoprocessamento; - O Laboratório de 

Processamento de Imagens e Geoprocessamento (LAPIG) da Universidade 

Federal de Goiás / Instituto de Estudos Sócio-Ambientais (UFG/IESA) iniciou 

suas atividades em 1995 (sob a orientação do professor Laerte Guimarães 

Ferreira Júnior). Ultimamente, o LAPIG vem contribuindo com as pesquisas na 

área de Geoprocessamento e Sensoriamento Remoto, direcionando suas 

análises para o bioma Cerrado. Dentre as várias iniciativas do LAPIG, destaca-

se o desenvolvimento do Sistema Integrado de Alerta de Desmatamento 

(SIAD), desenvolvido pelo professor Nilson Clementino Ferreira, com o apoio 

de outros pesquisadores do LAPIG. Hoje, este sistema é utilizado para 

monitorar os desmatamentos no Cerrado. 

����5 A massificação do geoprocessamento 

Após o surgimento do Google Maps, do Google Earth e do WikiMapia 

uma verdadeira revolução está acontecendo. Pessoas que até então não 

tinham qualquer contato com ferramentas GIS, de uma hora para outra podem 

ter acesso à qualquer parte do planeta por meio de aplicações que misturam 

Imagens de Satélite, Modelos 3D e GPS, sendo que o usuário necessita 

apenas ter conexão à internet. A Microsoft já anunciou também a sua solução 

de visualização do Globo Terreste em 3D, chamado de Virtual Earth.  

Fabricantes de aparelhos de celular já estão lançando 
telefones equipados com GPS e mapas. Montadoras já fabricam 
carros com sistemas de rastreamento por satélite. A cada dia fica 
mais comum estar em contato com o Geoprocessamento, mesmo que 
não saibamos que ele está de alguma forma sendo usado. 

                          HTTP://www.infoescola.com/cartografia/geoprocessamento/. 
 

1.1.6 As geotecnologias 

As geotecnologias (ou tecnologias espaciais), conhecidas também, 

segundo alguns autores, por geoprocessamento, são consideradas o conjunto 

de técnicas que tem como função coletar, processar, analisar e oferecer 

informações com referência geográfica (ou espacial). São exemplos de 
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tecnologias espaciais os sistemas de informações geográficas, a cartografia 

digital, o sensoriamento remoto e o sistema de posicionamento global. 

Elas podem ser utilizadas para criar informações que levam a 

manipulação e consequentemente a análise do espaço geográfico, realizada 

por meio das novas tecnologias. Essas novas tecnologias estão ligadas aos 

avanços na informática, nas comunicações, nas geociências e em outras 

ciências correlatas. As geotecnologias trazem, no seu bojo, avanços 

significativos no desenvolvimento de pesquisas, em ações de planejamento, 

em processos de gestão e em tantos outros aspectos ligados à questão 

espacial. 

No processo de ensino-aprendizagem, um pacote informatizado, 
através de geotecnologias, deve integrar o sensoriamento remoto e a 
internet como fontes para aquisição de dados espaciais, os sistemas 
de informações geográficas para a manipulação e a análise destes 
dados, e a Cartografia Digital para sua representação gráfica. Esse 
pacote deve fornecer um meio dinâmico e interativo para a 
aprendizagem dos fenômenos geográficos através de tecnologias de 
ponta. A integração entre as tecnologias espaciais e a informática 
possibilita o surgimento e a divulgação de uma nova base para a 
comunicação, produção e reprodução de conhecimento.  
http://www.brasilengenharia.com/portal/palavra-do-leitor/1291-
geoprocessamento-e-sua-importância-na-engenharia. 

1.1.7 Aplicações do geoprocessamento 

Praticamente todas as áreas de administração municipal podem 

encontrar no geoprocessamento um importante aliado nas etapas de 

levantamento de dados, diagnóstico do problema, tomada de decisão, 

planejamento, projeto, execução de ações e medição dos resultados. De um 

modo geral, o fato de conhecermos onde os problemas ocorrem e poder 

visualizá-los espacialmente facilita sobremaneira seu entendimento e nos 

mostra as possíveis soluções, senão a única. 

O estágio atual das geotecnologias permite fazer uma análise espacial 

que combine o mapeamento dos problemas urbanos com informações físicas, 

demográficas, geográficas, topográficas ou de infraestrutura. A análise levará, a 

adotar uma solução mais racional que a sugerida pela análise, e em menor 

tempo. 

            Os resultados práticos da aplicação do geoprocessamento com dados 

do próprio município, associados a uma base digital pré-existente, mesmo que 

imprecisa ou desatualizada, são argumentos para convencer o administrador a 
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priorizar a implantação do geoprocessamento em sua gestão, pois em conjunto 

com a internet, permite disponibilizar para o cidadão comum informações atuais 

e facilmente interpretadas pelo fato de serem geograficamente localizadas. 

            Podemos citar como problemas típicos de uma administração municipal 

e cuja solução pode estar vinculada ao uso do geoprocessamento: 

- Qual é o melhor lugar para construir um novo posto de saúde, dentre 

os terrenos da Prefeitura, considerando a densidade demográfica, a renda 

média e as áreas de abrangência dos postos existentes?  

- Quais são as áreas da cidade não atendidas eficientemente pelo 

sistema de transporte coletivo considerando, por exemplo, a densidade 

demográfica e a distância máxima até o ponto ou terminal mais próximo?  

- Qual a porcentagem de crianças, entre cinco e dez anos, que não 

estão matriculados regularmente nas escolas dos municípios? 

- Quais são as áreas de risco ambiental da cidade e quais as ocupações 

irregulares nestas áreas? Elas aumentaram, diminuíram, onde se 

concentraram? Podemos citar exemplos da aplicação do geoprocessamento 

para obter resultados em problemas de um município, pois os limites deste na 

administração de uma cidade estão na imaginação do gestor e não na própria 

tecnologia. 

            Na área de planejamento urbano e meio ambiente poderiam ser 

melhoradas as seguintes atividades: licenciamento e fiscalização de obras, 

controle urbano e ambiental, mapeamento do uso atual do solo, cadastro de 

equipamentos públicos e do mobiliário urbano, cadastro de bens próprios, 

estudos demográficos com dados censitários no nível de bairro ou setoriais, 

elaboração do mapa ambiental da cidade. 

  Na área financeira podem ser aproveitadas atividades como: 

manutenção do cadastro imobiliário, manutenção do cadastro mobiliário ou 

comercial, manutenção do cadastro de logradouros, geração e atualização da 

planta genérica de valores. 

  Na área de saúde e saneamento algumas atividades também podem 

incorporar o uso do geoprocessamento para um desenvolvimento melhor: 

vigilância sanitária, controle epidemiológico, manutenção do cadastro de óbitos 

e nascimentos, espacialização da inadimplência e da dívida ativa.  
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Em relação à agricultura de precisão, trata-se de uma nova tecnologia 

agrícola onde o “Global” é subdividido em pequenas frações homogêneas. 

Assim, para que se alcance o máximo de rendimento – de acordo com as 

potencialidades do solo e com o mínimo de poluição e degradação –, é 

necessário o acompanhamento e gerenciamento de um volume muito grande 

de informações que variam no espaço e no tempo. 

             Podem-se considerar três tecnologias essenciais para esse sistema: o 

sensoriamento remoto, o sistema de posicionamento global (GPS) e o 

geoprocessamento. 

             Hoje a agricultura de precisão promete grandes benefícios para os 

usuários deste sistema como: redução do grave problema do risco da atividade 

agrícola, redução dos custos da produção, tomada de decisão rápida e certa, 

controle de toda situação, pelo uso da informação, maior produtividade da 

lavoura, mais tempo livre para o administrador e melhoria do meio ambiente 

pelo menor uso de defensivo. 

A agricultura de precisão pode: melhorar os rendimentos de colheita e 

lucros, fornecer informações para tomar decisões de manejo mais embasadas, 

prover registros de fazenda mais detalhados e úteis, reduzir custos de 

fertilizante, reduzir custos de praguicida e a reduzir poluição. 

Ainda, à agricultura de precisão podemos atribuir os seguintes benefícios: 

redução de quantidades de insumos, redução dos custos de produção, redução 

da contaminação ambiental e aumento no rendimento das culturas. 

            Na área ambiental, o geoprocessamento é uma das ferramentas mais 

utilizadas para monitoramento, por exemplo, da cobertura vegetal e uso das 

terras, níveis de erosão do solo, poluição da água e do ar, disposição irregular 

de resíduos, e assim por adiante. Da mesma forma, essa tecnologia pode ser 

usada em análises de qualidade de habitat e fragmentação. 
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2 METODOLOGIA 

2.1 Descrição do imóvel 

O presente relatório de estágio trata-se de uma descrição de um 

mapeamento de um terreno rural na cidade de Caçador, Santa Catarina. O 

imóvel está localizado na Linha Cará, interior do município acima citado, 

devidamente registrado no Registro de Imóveis da Comarca de Caçador sob a 

matrícula número 5500 com área total de 150.000,00 m² (cento e cinquenta mil 

metros quadrados). O estudo foi realizado com base nas informações do 

proprietário do imóvel, estudo da área a ser examinada e estudo bibliográfico. 

Este relatório foi observado e supervisionado pelo Engenheiro Ambiental Jean 

Evadir Pires de Lima, engenheiro responsável pela empresa Rio Serviços de 

Engenharia Ltda ME que atualmente exerce suas atividades no endereço Rua 

Joaçaba, 49, Bergen na cidade de Caçador – SC. 

O Geoprocessamento consiste num conjunto de técnicas computacionais 

que opera a partir de uma base de dados georreferenciados, para transformá-

los em informação. O Geoprocessamento é constituído pelo conjunto de quatro 

categorias técnicas relacionadas ao tratamento da informação espacial: 1) 

Técnicas para coleta de informação espacial (Cartografia, Sensoriamento 

Remoto, Sistema de Posicionamento Global (GPS), Topografia, Fotogrametria, 

Levantamento de dados alfanuméricos). 2) Técnicas de armazenamento de 

informação espacial (Bancos de Dados – orientados a objetos, relacional, 

hierárquico). 3) Técnicas para tratamento e análise da informação espacial, 

como modelagem de dados, geoestatística, aritmética lógica, funções 

topológicas, redes. 4) Técnicas para o uso integrado de informação espacial, 

como os SIG, Land Information System (LIS), Automated Mapping/Facility 

Management (AM/FM) e Computer Aided Drafting Design (CADD). Desta 

maneira o Geoprocessamento utiliza programas de computador que permitem 

o uso de informações cartográficas (mapas e plantas) e informações a que se 

possa associar coordenadas desses mapas ou plantas. Por exemplo, permitem 

que o computador utilize uma planta da cidade identificando as características 

de cada imóvel, ou onde moram as crianças de uma determinada escola. Nos 

possibilita também, fazer mapas que indiquem problemas ambientais, e por 
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meio deles, tomar decisões que amenizem ou solucionem os impactos 

ambientais. 

 

��� Equipamentos utilizados  

2.2.1 GPS  

O Sistema de Posicionamento Global (GPS) é dividido em três partes: o 

espacial que é composto pela constelação de 28 satélites, o controle terrestre 

que é responsável pelo monitoramento dos satélites e o usuário que adquire o 

receptor que capta os sinais emitidos pelos satélites, popularmente chamado 

aparelho GPS. O receptor GPS decodifica as transmissões de sinal dos 

satélites, realiza a triangulação e calcula a posição exata do usuário. 

����� GPS de navegação  

O �������� �� 
	vegação, embora possua menor precisão, tem como 

vantagens o baixo preço de aquisição e o posicionamento instantâneo do 

usuário. O GPS de Navegação foi utilizado principalmente para a localização 

de marcos georreferenciados a campo, durante as atividades de 

georreferenciamento, além de ajudar para localização exata da propriedade. A 

figura abaixo especifica o GPS de navegação utilizado. 

FIGURA 1: GPS de navegação modelo eTrex, da marca Garmin. 

 

2.2.3 GPS TrackMaker PRO 

O GPS TrackMaker PRO é um software de Geoprocessamento com 

capacidade de interface com unidades receptoras de GPS e além disso possui 

inúmeras funções para profissionais, tais como: levantamento cartográfico entre 

outras, e ainda pode-se contar com a função de salvar arquivos em outros 
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formatos como o “DXF”. Foi utilizado durante o estágio para a transferência de 

arquivos, servindo de intermédio para a transferência de formatos. Os arquivos 

do Google Earth sob o formato “KML” eram transformados no GPS TrackMaker 

PRO para o formato “DXF” e posteriormente poderiam ser abertos pelo 

software AutoCAD 2004, desta maneira este software se torna muito importante 

para a elaboração de mapas de localização e de ocupação de uso de solo.  

����� Topo EVN  

É um sistema para cálculos, desenhos e projetos topográficos. Possui 

planilha completa e um módulo CAD próprio, nestas ferramentas pode-se 

realizar divisões e cálculos de áreas, roteiros perimétricos e memoriais 

descritivos. Durante o estágio foi utilizado basicamente para elaboração de 

“memorial descritivo” para os trabalhos de georreferenciamento de imóveis 

rurais. 

 

��� Estudo de caso 

2.3.1 Georreferenciamento de imóveis rurais 

O georreferenciamento de imóveis rurais consiste na descrição do 

imóvel rural em suas características, limites e confrontações, realizando o 

levantamento das coordenadas dos vértices definidores dos imóveis rurais, 

georreferenciados ao sistema geodésico brasileiro, com precisão posicional 

fixada pelo INCRA. Além disso, o profissional responsável pela execução dos 

trabalhos, deve recolher as assinaturas de todos os confrontantes do imóvel 

georreferenciado, através da Declaração de Reconhecimento de Limite, de 

forma a comprovar que todos estão de acordo com os limites levantados em 

campo (INCRA, 2010). 

����� ����� ! "#$%& � '�"&�(�" )���o dos limites do imóvel  

Primeiramente é importante o conhecimento de alguns conceitos 

definidos pelo INCRA (2010) no que se refere ao georreferenciamento. 

������� *+'� "�  

É � ��	 �
�� 	 �
�	 ��,���-� �� ��./� ���	 �� ������� �� �
�� �:����

interseção desta linha com qualquer outra linha limítrofe de imóveis contíguos. 

Podem ser representados de três formas distintas: marco (ocupado e 
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materializado), ponto (ocupado, mas não materializado) e vértice virtual (não 

ocupado nem materializado). 

������� *+'�ice virtual 

São vértices cujas coordenadas são determinadas analiticamente sem a 

sua ocupação física. 

������� Ponto  

S�� /;������ 
�� �	����	��	��� 
	 ��/��	 �� ��./�� 	� �
�� ��

acidentes, tais como: cursos e lâminas d’água, estradas de rodagem, estradas 

de ferro, linhas de transmissão, oleoduto, gasoduto, cabos óticos e outros. 

Embora não sejam materializados de forma perene, suas posições deverão ser 

identificadas. 

����� Descrição da área de estudo 

O ������-���
��	��
�� �o imóvel rural foi realizado em uma propriedade 

na Linha Cará localizada no interior do município de Caçador, SC  estando 

distante dez quilômetros da sede do município. O local onde foi realizado o 

estudo possui as coordenadas geográficas 26°46’12.43101” S de latitude e 

longitude 51°04’57.84290” W. 

����� Coleta dos pontos 

O ������-���
��	��
�� �� ��./� -�� �-���	�� ��� �;�
��	 <=S ��

Monitoramento Contínuo (RBMC/IBGE) pelo método GNSS (Global Navigation 

Satellite System). O levantamento dos pontos foi realizado pelo método GNSS 

(Global Navigation Satellite System) e Sistema de Posicionamento Global 

(GPS). 

Foram coletados e reconhecidos os pontos de todos os vértices com o 

auxílio do proprietário do imóvel e foram colocados marcos, que serviram para 

indicar os limites da propriedade. A área georreferenciada possuía 145.841,86 

m².  
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3 CONCLUSÃO 

O <���������	��
�� �� ������� �� -�
�	��
�	 ������>
��	 �	�	 �

desenvolvimento deste trabalho, pois auxiliou na maioria do processamento 

dos dados. No decorrer do estágio houve uma grande interação e importância, 

pois assuntos que antes eram tratados apenas em sala de aula e de maneira 

teórica, ganharam desenvolvimento prático. Nos levantamentos topográficos foi 

possível aplicar algumas técnicas obtidas ao longo da graduação, porém 

mínimas se comparadas ao conhecimento adquirido no estágio. E para futuros 

Engenheiros Agrônomos a prática a campo e o conhecimento teórico obtido ao 

longo da graduação devem continuar sendo aperfeiçoadas com a realização 

dos estágios, pois estes contribuem muito para o desenvolvimento profissional 

do estudante. 
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