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O Georreferenciamento de Imóveis Rurais consiste na descrição do imóvel rural em suas características, limites e 
confrontações, realizando o levantamento para a determinação de todas as coordenadas dos vértices definidores dos 
imóveis, georreferenciados ao sistema geodésico brasileiro, com precisão posicional fixada pelo Instituo Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária (INCRA). Envolve além de cálculos e análises documentais, uma estreita relação com o 
processo gerencial da propriedade, permitindo ao proprietário uma atualização da situação cartorial e cadastral do 
imóvel, de modo a unificar e gerenciar de forma eficiente as informações de sua propriedade perante ao INCRA, a 
Receita Federal e ao cartório. Neste contexto o objeto de estudo, baseia-se na implantação da Lei 10.267/01 que criou o 
Cadastro Nacional de Imóveis Rurais (CNIR), onde torna-se obrigatório o georreferenciamento do imóvel para a 
inclusão da propriedade no CNIR, condição esta necessária para a realização de alterações cartoriais como 
desmembramento, remembramento, parcelamento, qualquer tipo de transferência ou em caso de utilização da 
propriedade para fins de financiamento e hipoteca. No entanto muitos profissionais habilitados a realizar o 
georreferenciamento ainda se deparam com inúmeros questionamentos acerca da tomada de decisão de acordo com a 
problemática envolvida. Com o intuito de sanar tais questionamentos, o presente artigo propõe-se a levantar alguns 
casos hipotéticos de maior relevância, abordando as dúvidas mais freqüentes buscando esclarecê-las, através de uma 
linguagem simples e de fácil entendimento, embasando-se em elementos da Agrimensura Legal, aprofundada em leis, 
normas e decretos. Adota-se como primeiro caso, o georreferenciamento de um imóvel cortado por uma estrada ou 
rodovia, e composto por mais de uma matrícula. Neste caso sendo objeto um bem público, ocorre à desapropriação, 
necessitando separá-lo do imóvel rural. As glebas cortadas constituirão matrículas independentes, e a área representada 
pela estrada ou rodovia, será deduzida da área total da propriedade. As matrículas que compõem o restante do imóvel 
serão demarcadas individualmente, e o proprietário poderá optar pela posterior unificação destas, através do 
remembramento em uma única matrícula ou até mesmo em uma nova matrícula. De acordo com o Estatuto da Terra o 
imóvel rural de um mesmo proprietário, constitui-se de uma única unidade cadastral, independente do número de 
matrículas pela qual é formado. Assim o imóvel será cadastrado junto ao INCRA de forma contínua. Caso o imóvel 
possua duas matrículas sendo que em uma delas exista um nu-proprietário e usufrutuário, o imóvel poderá ser separado 
em dois processos de certificação distintos, mantendo o código INCRA para uma delas e para a outra será criado um 
novo código. Outra hipótese sugere a análise de uma propriedade confrontante que já foi georreferenciada, no entanto 
não há marcos nos limites. Como solução o profissional deverá solicitar junto ao confrontante os dados dos vértices já 
georreferenciados, e ao “plotar” as coordenadas destes, irá compará-las com as da linha divisória da propriedade. Não 
havendo divergência o profissional toma como base os mesmos vértices com a denominação dada pelo profissional que 
realizou o levantamento. Ocorrendo divergência, o profissional primeiramente deverá analisar se está dentro do limite 
de tolerância previsto na Norma Técnica de Georreferenciamento, e levar o caso ao INCRA para posterior apuração, em 
seguida criará os vértices com sua própria denominação, para que seja viabilizada a certificação do levantamento. A 
certificação de um imóvel com área registrada e com área posseada entre as matriculas, deverá ter uma única planta que 
indique a situação do imóvel. Contudo o INCRA emitirá a certificação somente das áreas registradas, sendo a área de 
posse certificada no momento em que a ação de usucapião for consolidada. Em seguida ocorrerá à nova certificação da 



área total, e o CCIR abrangerá a área total deste imóvel, envolvendo as áreas com matrículas e posse, tendo todas as 
informações discriminadas neste. Nota-se que em casos de retificação de área, devido à divergência entre área medida e 
área registrada, o oficial do Registro de Imóveis retificará o registro, através do requerimento de inserção ou alteração 
da medida perimetral, no entanto é necessária a assinatura de todos os confrontantes, caso algum deles não seja 
encontrado, o registrador notifica via edital, em um jornal regional de grande circulação, convocando-o pronunciamento 
sobre os limites entre as propriedades. No quesito Área de Reserva Legal o INCRA só tem a obrigação de certificar o 
perímetro do imóvel, a área de reserva legal não é considerada para efeito de certificação. Quando parte do imóvel a ser 
georreferenciado está contida em um Parque Nacional, esta porção por ser um bem público deverá ser excluída do 
imóvel. O presente estudo atingiu seu objetivo, uma vez que os casos hipotéticos aqui expostos representaram alguns 
dos questionamentos mais comuns dentre os profissionais de agrimensura e proprietários de imóveis rurais. Considera-
se que ainda existam muitas dúvidas sobre o assunto, no entanto os profissionais detêm cada vez mais de soluções 
relatadas, que certamente servirão de base, para trabalhos semelhantes.  
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