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Lei 6.015 / 1973

Incluído pela Lei nº 10.267, de 2001

Art. 176...
…
§ 5º  Nas hipóteses do § 3o, caberá 
ao Incra certificar que a poligonal 
objeto do memorial descritivo não 
se sobrepõe a nenhuma outra 
constante de seu cadastro 
georreferenciado e que o 
memorial atende às exigências 
técnicas, conforme ato normativo 
próprio.”

Decreto 4.449 / 2002

Art. 9...

§ 1o  Caberá ao INCRA certificar que a 
poligonal objeto do memorial descritivo 
não se sobrepõe a nenhuma outra 
constante de seu cadastro 
georreferenciado e que o memorial 
atende às exigências técnicas, 
conforme ato normativo próprio.

 § 2o  A certificação do memorial 
descritivo pelo INCRA não implicará 
reconhecimento do domínio ou a 
exatidão dos limites e confrontações 
indicados pelo proprietário.”



1º NTGIR
Orienta as 

atividades de 
campo, padrões de 
apresentação das 
peças técnicas e 

regras para o 
credenciamento de 

profissionais.
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Evolução NormativaEvolução Normativa

2º NTGIR
Atualiza os 

procedimentos visando 
utilizar novas 
tecnologias e 

procedimentos mais 
modernos de 
levantamento.

NE 105/12
Simplifica os 

procedimentos sem 
deixar de atender às 

exigências legais.

IN 77/13
Estabelece novo 

regramento por conta 
da automatização 

do processo
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Abertura de processo 
administrativo contendo:

1)  Requerimento de certificação

2)  Matrícula do imóvel

3)  Memorial descritivo

4)  ART

5)  Declaração de respeito de limites

6)  Mapa

7)  Cálculo de Área, Azimutes e 
Coordenadas Geográficas

8)  Planilha de dados Cartográficos

Certificação Modelo AntigoCertificação Modelo Antigo

•Desvantagens da análise manual

•Mão de obra escassa;

• Muitos erros secundários;

• Meses ou até anos para conclusão;

• Acúmulo de processos nas Srs;

• Análise sujeita a falhas e pessoalidade.

Análise Manual de 8 documentos



Notícias ligadas ao tema da Certificação de georreferenciamento



A Automatização do processo 
de Certificação



Visando agilizar os procedimentos de certificação de 
imóveis rurais e gestão de contratos de geo o INCRA e 
o MDA desenvolveram, em 2012 e 2013, o Sistema de 
Gestão Fundiária (SIGEF) que automatizou todo o 
processo de certificação garantindo:

Agilidade, transparência, segurança e simultaneidade 
na certificação;

Integração de dados fundiários de outros órgãos 
públicos para validação do georreferenciamento; 

Integração com os cartórios de registro de imóveis;

Unificação do conceito com Registro de imóveis 

(Adoção do conceito de parcela matrícula)

A certificação automatizadaA certificação automatizada



Como funciona a 
certificação automatizada



O Responsável 
Técnico 
credenciado 
pelo INCRA faz 
o georrefe-
renciamento a 
campo

Converte as 
informações 
coletadas a 
campo numa 
planilha .ods

Logado no Sigef 
com seu e-CPF 
(token)
Submete a 
planilha ods no 
Sigef

SIGEFSIGEFSIGEFSIGEF

Banco deBanco de
DadosDados

ValidaçãoValidação

O Sigef faz a 
verificação e validação 
das informações

1) sobreposição

2) se atende a NTGIR

(Validação do código 
SNCR, validação do 

CPF informado)

OK

O imóvel Certificado. 
É emitida a planta e o 

memorial descritivo

Cartórios já habilitados para utilização do 
Sigef: 3.588

Exemplo da Corregedoria do RJ  e Colégio 
Registral do RS 
Os quais publicaram uma orientação partida do 
INCRA para que os oficiais de registro seguissem 
a recomendação de utilização do SIGEF

Integração 
com CRI



SIGEFSIGEFSIGEFSIGEF

Banco deBanco de
DadosDados

ValidaçãoValidação

O Sigef faz a 
verificação e 
validação das 
informações

No caso de  
sobreposição

Sobreposição com área Indígena

Sobreposição com área de interesse 
do INCRA

Sobreposição com área de interesse 
ambiental federal

Sobreposição  com área de interesse 
ambiental estadual

É oferecido  a abertura de requerimento de análise de sobreposição 
que é avaliado pelos analistas da FUNAI, ICMBio e servidores dos 
 Comitês Regionais de Certificação, os quais podem:

Deferir Indeferir



Resultados alcançados



Apenas pelo Sigef, foram certificados mais 108 milhões de hectares,
área superior ao território do Estado de Mato Grasso que tem 

90,3 milhões de ha
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Imóveis/parcelas certificadas

Tipo Parcelas Área  
(milhões 

de ha)

Público 6.648 77,9

Privado 218.146 167,7

Total 224.794 245,6



Desde 2004, o INCRA certificou o georreferenciamento 224 mil 
imóveis rurais totalizando mais de 245 milhões de hectares.

A área certificada pelo INCRA, com precisão posicional de até 
50 cm, é superior a soma dos territórios de países como:

Alemanha, Espanha, Itália, Noruega e Suécia

=



O Acervo Fundiário Digital



O Acervo fundiário do INCRA é 
um visualizador que permite a 
sociedade o acesso às bases 
georreferenciadas do INCRA.

Atualmente, o INCRA 
disponibiliza para visualização 
e download mais de 329,5 
milhões de hectares entre 
assentamentos, territórios 
quilombolas, convênios de 
regularização fundiária e 
imóveis certificados. 

Aliada às informações de 
entidades parceiras como 
Funai e ICMBio essa área 
alcança 628,4 milhões de 
hectares cerca de 59 do 
território nacional.

http://acervofundiario.incra.gov.br



Números do Acervo Fundiário 
Digital do INCRA

Assentamentos : 77,2

Territórios Quilombolas : 2,3

Regularização Fundiária : 4,3

Parcelas certificadas : 245,6

Terra Indígena : 120,9

Unidades de Conservação : 153,1

Regularização Fundiária - 
MDA

: 24,6

Em milhões de ha



Política de segurança e 
monitoramento



Rede de apoio para da certificação - Stakeholders

97 servidores que atuam casos de desmembramento, 
parcelamento, remembramento, retificação, análise 
de sobreposição, cancelamento de parcelas 
certificadas e auditoria das parcelas certificadas.

1 Comitê Nacional de Certificação (CNC)
8 servidores que atuam com a Diretoria na:

 Normatização e revisão das atividades 
relacionadas a certificação de imóveis rurais;

 Coordenação, normatização e fiscalização 
do serviço de credenciamento de 
profissionais;

 Proposição de sanção e aplicação aos 
profissionais por imperícia ou má-fé nos 
serviços de georreferenciamento.

Nos últimos 2 anos, 
11 profissionais 

sofreram sanção de 
suspensão ou 

descredenciamento 

30 Comitês Regionas de 
Certificação (CRC) 



Desde sua implantação, em novembro de 
2013, o Sistema de Gestão Fundiária – 
SIGEF, através do trabalhos da Diretoria de 
Ordenamento da Estrutura Fundiária e 
Comitê Nacional de Certificação, já sofreu 
mais de 90 intervenções visando a melhoria 
de seu serviço.

Evoluções no Sistema



Programa de Auditoria da Certificação

O programa é uma iniciativa da Diretoria de Ordenamento 
da Estrutura Fundiária, Coordenação Geral de Cartografia 
e Comitê Nacional de Certificação.

Consiste basicamente em identificar informações 
inconsistentes prestadas pelos Responsáveis Técnicos 
(RTs) na ocasião da certificação.

Objetivo da Auditoria

Auditar 874 parcelas certificadas em 2014 distribuídas 
nas 30 Superintendências Regionais do INCRA 
totalizando mais de 27 milhões de hectares auditados 
até o mês de maio.



Reconhecimento do trabalho



“... o IRIB acredita que o SIGEF não apenas atende à 
lei e aos interesses da Nação, mas também mostra o 
caminho que devemos trilhar para que, finalmente, 
possa ser implementada uma efetiva governança 
fundiária em nosso Brasil.“

Dr. Eduardo Augusto 
Diretor de Assuntos Agrários do IRIB

"O SIGEF, entre tantas outras vantagens, procurou corrigir 
a ambiguidade existente entre a interpretação produzida 
pelas duas definições de imóvel rurais ..... … entendemos 
que o SIGEF, é um grande avanço por parte do INCRA e 
contribuiu sobremaneira para os trabalhos dos profissionais 
de campo nos  procedimentos de certificação de 
georreferenciamento de imóveis rurais."

Eng. Walter Gonçalves. 
Presidente da Associação dos Agrimensores de Goiânia.



Artigo publicado no Jornal o  Globo em 06/05/2013



Prêmio CONIP (2014) de Excelência 
em Inovação na Gestão Pública

Prêmio e-Gov que reconhece o 
projetos e soluções de governo eletrô-

nico que visem a modernização da 
gestão pública.



Inovações para o 
Georreferenciamento



A utilização dos VANTs como ferramenta de apoio 
ao serviço de campo vai possibilitar a redução de 
custos no trabalho de georreferenciamento e 
agilizar seus resultados.

O edital de compra dos equipamentos deve ser 
publicado na primeira quinzena de maio.

Aquisição de 3 Veículos Aéreos Não Tripulados (VANT)



O INCRA aderiu a ata de registro de preços do Ministério do 
Planejamento e firmou contrato para aquisição de imagens de satélite 
com resolução de 50cm.

Aquisição de imagens de satélites de alta resolução

Comparativo de resolução

Resolução de 5m (Rapid eye) Resolução de 50 cm 

Escala de Visualização 1:2.500



Richard Martins Torsiano
Diretor de Ordenamento da Estrutura 

Fundiária do INCRA

Obrigado!

richard.torsiano@incra.gov.br

61 3411 7379

www.incra.gov.br
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