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1 O que é o gerrefereciamento de imóveis rurais 
 

O georreferenciamento de imóveis tem amparo legal na Lei 10.267/2001 e 
Decreto 4449/2002 que regulamentou a Lei 10267. A legislação instituiu o Cadastro 
Nacional de Imóveis Rurais e o georreferenciamento possibilita o proprietário a 
aquisição do Certificado de Cadastro de Imóveis Rurais – CCIR. 

Outros dois decretos foram publicados estendendo os prazos em relação às áreas 
dos imóveis (Decreto 5570/2005 e Decreto 7620/2011). 

2 Quando georreferenciar um imóvel rural 
No Decreto 4449/2002 no Art. 10 está colocado o seguinte: 

Art. 10. A identificação da área do imóvel rural, prevista nos §§ 3o e 4o 
do art. 176 da Lei no 6.015, de 1973, será exigida nos casos de 
desmembramento, parcelamento, remembramento e em qualquer situação 
de transferência de imóvel rural, na forma do art. 9o, somente após 
transcorridos os seguintes prazos: (Redação dada pelo Decreto no 5.570, de 
2005) 

2.1 Prazos 
Os decretos N° 4449/2002, 5570/2005 e 7620/2011 estabelecem os seguintes prazos: 
 

ÁREA DO IMÓVEL DATA LIMITE DA CARÊNCIA 
Acima de 5000 ha 20/02/2004 
Acima de 1000 ha 20/11/2004 
Acima de 500 ha 20/11/2008 
Acima de 250 ha 20/11/2013 
Acima de 100 ha 20/11/2016 
Acima de 25 ha 20/11/2019 

Até 25 ha 20/11/2023 

3 Certificação dos imóveis 
O INCRA é o órgão certificador garantindo que não haja sobreposição de 

imóveis. A responsabilidade pela qualidade dos dados e pelas coordenadas dos 
vértices dos imóveis é do técnico responsável pelo trabalho. O INCRA não é 
fiscalizador e não confere os dados fornecidos para certificação. 

 

4 Registro de imóveis 
 
Os dados dos imóveis georreferenciados e certificados serão levados a registro 

por requisição do proprietário. Um imóvel imediatamente certificado não significa 
que o Registro está atualizado. 
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Segundo Decreto 4449/2002 Art.9  

§ 5o O memorial descritivo, que de qualquer modo possa alterar o registro, 
resultará numa nova matrícula com encerramento da matrícula anterior no serviço de 
registro de imóveis competente, mediante requerimento do interessado, contendo declaração 
firmada sob pena de responsabilidade civil e criminal, com firma reconhecida, de que foram 
respeitados os direitos dos confrontantes, acompanhado certificação prevista no § 1o deste 
artigo, do CCIR e da prova de quitação do ITR dos últimos cinco exercícios, quando for o caso. 
(Redação dada pelo Decreto no 5.570, de 2005). 

§ 6o A documentação prevista no § 5o deverá ser acompanhada de declaração 
expressa dos confinantes de que os limites divisórios foram respeitados, com suas 
respectivas firmas reconhecidas. 

 

5 Peça Técnica 

5.1 O que enviar ao INCRA? 
Deve ser enviado ao INCRA a tabela em formato .odt preenchida corretamente 

em todas as abas. 
Depois de certificado o imóvel, a planta e o memorial descritivo serão 

fornecidos pelo Sistema de Gestão Fundiária-SIGEF e levados a registro quando 
necessário.  

Para a certificação do imóvel não se faz necessário obter assinatura dos 
confrontantes. 

No entanto é importante que o confrontante concorde com o marco de 
limite e para isso pode-se elaborar uma carta de anuência de declaração de 
limites conforme modelo a seguir: 
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5.2 Exemplo de planilha em formato .odt preenchida: 

 
 
É necessária atenção quanto ao confrontante a ser preenchido em cada vértice. 

O confrontante diz respeito ao limite, ou seja, ao segmento de reta entre dois vértices. 
Desta forma, o confrontante a ser preenchido em cada vértice na planilha é relativo ao 
segmento de reta entre o vértice em questão e o próximo vértice de divisa, no sentido 
horário, conforme o padrão de memorial descritivo gerado pelo SIGEF. 

5.3 Validação da planilha 
A planilha deve ser validada, o INCRA disponibiliza um arquivo que instala 

uma extensão de validação no Libre Office e está disponível em 
https://sigef.incra.gov.br/ na aba de Documentos e EXTENSÃO SIGEF (OXT). 

Você deve baixar o arquivo e executar em seu computador, depois disso o Libre 
Office terá uma aba no menu chamada VALIDAR. 

Esse processo de validação identifica possíveis erros de preenchimento. 

5.4 O que Enviar ao Cartório? 
Depois da certificação do imóvel no INCRA o proprietário pode levar a registro 

e averbar as coordenadas ou até mesmo proceder como uma retificação de imóveis 
quando for o caso. 

Os desmembramentos e unificações também podem ser realizados 
primeiramente no INCRA informando a parcela que se deseja desmembrar, depois de 
certificado o imóvel o proprietário leva a registros (ver manual de limites e 
confrontações). 

No momento do registro e dependo da finalidade será necessária a assinatura do 
confrontante, caso gerar alguma dúvida vale recordar o confrontante que os limites já 
foram acordados inclusive com a Declaração de Limites assinada no passado.  

5.5 Para onde irão os documentos? 
Quando levado a registro as plantas e memoriais devem ser assinadas pelo 

proprietário, técnico e confrontantes, quando necessário, e as mesmas farão parte do 
processo no Cartório de Registro de Imóveis. 

Toda documentação deve ser guardada pelo profissional responsável, croquis, 
tabelas, dados brutos etc, conforme Manual Técnico de Limites e Confrontações. 

 

6 Precisões e tolerâncias dos vértices e tipos de vértices 
Os manuais técnicos de posicionamento e de limites e confrontações apresentam 

as precisões para os vértices e as mesmas variam de acordo com o tipo de vértice, no 
entanto a terceira edição da norma técnica não coloca os valores de tolerância para as 
coordenadas dos vértices.  
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Portanto, neste material didático sugerimos aos profissionais adotarem os 

parâmetros de teoria dos erros e o que a segunda edição da norma técnica do INCRA 
deixava claro, de que a tolerância posicional do vértice do imóvel deve ser de três 
vezes a precisão exigida no levantamento. Sendo assim: 

 
Tipo de limite Precisão Tolerância 
Limite artificial ±0,50m ±1,50m 
Limite natural ±3,00m ±9,00m seria a tolerância mas esse tipo 

de limite não possui demarcação física, 
sendo impossível medir o mesmo 
ponto. 

Limite inacessível ±7,50m ±22,50m seria a tolerância mas esse 
tipo de limite não possui demarcação 
física, sendo impossível medir o 
mesmo ponto 

 
Para que seja possível comparar as coordenadas levantadas em campo com as 

coordenadas homologadas deve-se obter as discrepâncias em valores métricos, sendo 
assim deve-se tomar cuidado em comparar somente os valores numéricos das 
coordenadas geodésicas. A melhor forma é converter de coordenadas geodésicas para 
coordenadas planas. 

É errado: Latitude -27 03 30,4456 – -27 03 30,4499  = 0,0043m 
  Longitude -48 02 02,3342 - -48 02 02,3444 = 0,0102m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
É correto: Converter de geodésicas para UTM ou Topográficas e depois aplicar 

as fórmulas para saber a distância entre os pontos na unidade métrica: 
  
 

(𝑋2− 𝑋1)! + (𝑌2− 𝑌1)! ou 
 

(𝐸2− 𝐸1)! + (𝑁2− 𝑁1)! 
Considere X e Y os valores de coordenadas topográficas do vértice e E e N as 

os valores de coordenadas UTM. 
 
 
 
 
 
 

 

Quando você subtrair coordenadas  
geodésicas de um mesmo ponto para 
verificar a discrepância e tolerância 
lembre-se de que a unidade não é métrica 
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7 Códigos dos vértices 

 
Os códigos dos vértices estão previstos na norma técnica, no entanto o 

profissional pode tomar algumas decisões para se organizar e atender a exigência 
principal de que nenhum vértice tenha nome de outro vértice. 

Considerando que o profissional tem seu código de credenciamento ABCD, 
pergunta-se, esses nomes são iguais? 

ABCDM1 
ABCDM001 
ABCDM0001 
ABCDM00001 

 
Esses nomes não são os mesmos, a norma técnica não orienta de como codificar 

a parte numérica do código do vértice do imóvel, sendo assim o profissional deve 
adotar um critério para não ocorrer dúvidas e problemas. 
 
 
 

8 Como proceder com vértice vizinho certificado 

8.1 Comparar as coordenadas 
Quando um imóvel já está certificado o imóvel vizinho que for realizar o 

levantamento deve respeitar a demarcação e a codificação do vértice, no entanto é 
importante que se realize a medição para comparação da posição da coordenada 
certificada e a de seu levantamento, caso estiver dentro da tolerância deve-se aceitar 
os valores das coordenadas e codificação do vértice do imóvel certificado. 

Caso a comparação se encontrar fora da tolerância o profissional deverá 
preencher a planilha do SIGEF com a codificação existente na certificação do 
confrontante mas deve colocar os seus valores de coordenadas. Isso irá gerar uma 
inconsistência no Sistema e provocará a retificação da coordenada errada. 
 

8.2 Desmembramento 
Quando for realizado um desmembramento de um imóvel que confronta como outro 
imóvel certificado o procedimento correto é retificar a certificação do imóvel 
certificado junto ao INCRA, o técnico deve fazer uma ART para este serviço e incluir 
na planilha os vértices que alteraram o perímetro. Ver manual de confrontações 
 
 
 


