
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padronização de Marcos Geodésicos:  

Instrução técnica  

 
As especificações para construção e implantação de marcos geodésicos em Território Nacional foram 

estabelecidas através da Norma de Serviço do Diretor de Geociências  n° 29 de 22 de Setembro de 1988, 
passando a vigorar no âmbito do IBGE em 1 de janeiro de 1989.



 
 

PADRONIZAÇAO MARCOS GEODÉSICOS  NS.DGC-Nº29/88 
 

1.  FORMATOS E DIMENSÕES 

MODELO A 
Formato de tronco de pirâmide. 
Base quadrangular de 30cm de lado. 
Topo quadrangular de 18cm de lado. 
Altura 40cm.  

FINALIDADES 
Marcos principais de Levantamentos Plani-Altimétricos de Alta Precisão e Precisão, Pontos Geosat e 
Azimute. 

MODELO B 
Formato de tronco de pirâmide. 
Base quadrangular de 15cm de lado. 
Topo quadrangular de 10cm de lado. 
Altura 20cm.  

FINALIDADES 
Marcos de profundidade de pontos Planimétricos de Alta Precisão e marcos de segurança de RRNN. 

MODELO C 
Formato de tronco de pirâmide. 
Base quadrangular de 25cm de lado. 
Topo quadrangular de 13cm de lado. 
Altura 30cm.  

FINALIDADE 
Marcos de referência de pontos Planimétricos de Alta Precisão. 
 
2  - CONSTRUÇÃO 
 

Adotar o traço-mistura proporcional cimento, areia e pedra - 1x2x4. 
Recomenda-se, sempre que possível, a utilização de pedra britada nº 0(zero) ou 1(um). 
Os marcos deverão ser confeccionados  no acampamento, utilizando-se formas metálicas com as 

dimensões prescritas para a finalidade respectiva. Em locais de difícil acesso os marcos poderão ser fundidos 
in loco. 

As formas apresentam o formato da figura 1, dotadas de alças laterais, efetuando-se a introdução do 
concreto pela parte superior, tomando-se o cuidado de usar um anteparo entre a parte inferior e o piso. Aplicar 
óleo queimado nas  
faces internas para facilitar a posterior retirada, vibrar o concreto com auxílio de vibrador portátil ou martelo 
de borracha. 

A chapa padrão IBGE - fig.2 - deverá ser fixada no centro do topo do marco, no momento em que a 
massa adquirir consistência suficiente. 

Estampar com numerador de aço de 4mm as seguintes legendas: 
RN  - matrícula; 
VT  - nome, código; 
SAT - código internacional;  
EP - código; 



AZIMUTE - nome, código do marco principal;  
MRA, MRB, MRC ....., nome, código do marco principal. 

 
Estampar o ano de implantação do marco, exceto para RRNN. 
As legendas da chapa do marco de profundidade serão idênticas a do marco principal. 
Os marcos de segurança de RRNN serão dotados de pino redondo de bronze de meia polegada de 

diâmetro e duas de comprimento, fixado no centro do topo. 
Na porção central da chapa dos marcos de referência e azimute deverá ser gravada seta que defina a 

direção do marco principal. 
 
 
 
 
3  - IMPLANTAÇÃO 
 
3.1 - MARCOS PRINCIPAIS DE PONTOS PLANIMÉTRICOS DE ALTA PRECISÃO 
 

Abrir uma cava com 50cm de lado até uma profundidade de 20cm. 
Reduzir a dimensão do lado da cava para 40cm, acrescentando à profundidade inicial 80cm. 
Reduzir a dimensão do lado da cava para 30cm, acrescentando à profundidade 20cm. 
Introduzir massa com traço 1x2x4 - utilizar pedra britada nº 0(zero) ou 1(um) - até uma altura que 

diste 7cm da borda da cava de 30cm de lado. 
Colocar a cabeça do marco modelo B centrada em relação a cava, introduzindo, posteriomente, uma 

camada de massa até atingir o horizonte da cava de 30cm de lado. 
Aguardar um período mínimo de 24 horas para a centragem e construção do marco  principal. 
Colocar sobre a cabeça do marco a caixa protetora de cimento. 
Introduzir areia - utilizada para a composição do traço - até um nível de 5cm acima da caixa de 

proteção da cabeça do marco. 
Introduzir massa com traço 1x2x4 - utilizar pedra britada 0(zero) ou 1(um) - até uma altura que diste 

7cm da borda da cava. 
Assentar o marco principal com a chapa centrada em relação a do marco de profundidade. 
Preencher o restante da cava com a massa da fundação. 
Com auxílio de réguas de 50cm de comprimento por 10cm de altura, dotadas de dobradiças nas 

quinas, confecciona-se a sapata de proteção lateral, na qual será gravada em baixo relevo a denominação do 
marco. 

Em relação a um marco Planimétrico de Alta Precisão serão implantados, obrigatoriamente, um 
marco de profundidade, um marco de azimute e no mínimo dois marcos de referência, obedecendo a seguinte 
localização: 

 
MARCO DE AZIMUTE - situado a uma distância mínima de 500m com intervisibilidade ao chão. Na 
impossibilidade de localização ideal para a construção do marco, utilizar pontos bem definidos em edificações 
existentes. 
 
MARCOS DE REFERÊNCIA - distribuídos em pontos notáveis e propícios à sua preservação em número 
que possibilite rápida localização do marco principal. 
 
Plataforma Adicional de Proteção - construída a 10cm da sapata de proteção lateral, utilizando-se massa com 
traço 1x2x4, dimensões de 20cm de largura, 10cm de altura, aflorando 5cm do solo natural, efetuando-se a 
amarração das quinas através de vergalhão dobrado em ângulo reto. 
 

Em áreas de cultura deverá ser implantada sinalização constituida por tubo de pvc de 10cm de 
diâmetro com estrutura em concreto, ou poste similar aflorando 2m do solo natural, pintado em faixas 
horizontais alternadas de 50cm nas cores branca e laranja, distando 1,5m do marco principal. A cor laranja 
deverá ser aplicada na faixa do ápice da sinalização. 



 
3.2 - MARCOS PRINCIPAIS DE PONTOS ALTIMÉTRICOS DE ALTA PRECISÃO - RNN 

 
Abrir uma cava com 50cm de lado até uma profundidade de 20cm. 
Reduzir a dimensão do lado da cava para 40cm, acrescentando à profundidade inicial 60cm. 
Introduzir massa com traço 1x2x4 - utilizar pedra britada nº 0(zero) ou 1(um) - até uma altura que 

diste 7cm da borda da cava. 
Assentar o marco principal, preencher o restante da cava com a massa da fundação. 
Com auxílio de réguas de 50cm de comprimento por 10cm de altura, dotadas de dobradiças nas 

quinas, confecciona-se sapata de proteção lateral, na qual será gravada em baixo relevo a denominação do 
marco. 

 
Plataforma Adicional de Proteção - construída a 10cm da sapata de proteção lateral, utilizando-se 

massa com traço 1x2x4, dimensões de 20cm de largura, 10cm de altura, aflorando 5cm do solo natural, 
efetuando-se a amarração das quinas através de vergalhão dobrado em ângulo reto. 

 
Marcos de Nivelamento Geométrico de Alta Precisão só poderão ser ocupados 15(quinze) dias após 

sua implantação 
 
 
 
 
 
3.3  -  MARCOS DE SEGURANÇA DE RRNN 
 

Deverá ser implantado junto ao marco principal, 2m aquém no sentido da linha de nivelamento. 
Abrir uma cava com 30cm de lado e 80cm de profundidade. 
Introduzir massa com traço 1x2x4 - utilizar pedra britada nº 0(zero) ou 1(um) - até uma altura que 

diste 40cm da borda da cava. 
Assentar o marco de profundidade, introduzindo após o recalque, quantidade de massa que permita 

um afloramento de aproximadamente 10cm da fundação. Após a medição, aterrar a cava. 
 
 
3.4  -  MARCOS PLANIMÉTRICOS DE PRECISÃO 
 

Adotar o procedimento de implantação previsto para marcos Planimétricos de Alta Precisão, 
excluindo o marco de profundidade e a plataforma adicional de proteção. 
 
3.5  -  MARCOS DE AZIMUTE 
 

Adotar o procedimento de implantação previsto para marcos Planimétricos de Alta Precisão, 
excluindo o marco de profundidade e a plataforma adicional de proteção. 
 
3.6  -  MARCOS DE REFERÊNCIA 
 

Abrir uma cava com 40cm de lado e 80cm de profundidade. 
Introduzir massa com traço 1x2x4 - utilizar pedra britada nº 0(zero) ou 1(um) - até uma altura que 

diste 7cm da borda da cava. 
Assentar o marco com seta gravada na chapa direcionada para o marco principal.  
Preencher o restante da cava com a massa da fundação. 
Com auxilio de reguas de 40cm de comprimento por 10cm de altura, dotadas de dobradiças nas 

quinas, confecciona-se a sapata de proteção lateral, na qual será gravada em baixo relevo a denominação do 
marco. 



 
3.7  -  TONALIDADE 
 

Deverá ser aplicada sobre o marco e a plataforma adicional de proteção revestimento em tinta 
especial para cimentados na tonalidade laranja. 
 
3.8 -  MONUMENTAÇÃO EM CLAREIRAS 
 

Tronco de cone em alumínio - laterais vazadas com furações alternadas de 3cm de diâmetro. 
Espessura 5mm. 
Diâmetro da base 20cm. 
Diâmetro do topo 15cm. 
Altura 50cm. 

 
Estampar no topo com numerador de aço de 4mm:IBGE;SAT-código internacional. 
Implantar com utilização de traço 1x2x4 para massa da fundação, aflorando 25cm do solo natural. 

 
3.9  -  CHAPAS CRAVADAS 
 

Poderão ser utilizadas em substituição aos marcos tendo como base afloramentos rochosos de porte, 
base de monumentos, soleiras de edificações, enfim, qualquer superfície sólida que possibilite a preservação 
da marca por período significativo. 

4.0  -  UTILIZAÇÃO 

Marcos Planimétricos e Altimétricos de Alta Precisão. 





 





 



 


