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A certificação de Imóveis 
Rurais e o Sistema de Gestão 

Fundiária do Incra – SIGEF

Quêidimar Cristina Guzzo Rodrigues
Engenheira Agrimensora

Presidente do Comitê Regional de Certificação do Incra/ES

1. LEGISLAÇÃO
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� Lei nº 10.267, de 28 de agosto de 2001: Altera Lei nº 6.015/73 
exigindo o georreferenciamento para imóveis rurais;

� Decreto nº 4.449, de 30 de outubro de 2002: Regulamentou a Lei 
10.267 e instituiu os prazos de exigência;

� Lei nº 10.931, de 02 de agosto de 2004: permitiu a retificação 
administrativa;

� Decreto nº 5.570, de 31 de outubro de 2005: alterou o decreto 
4449 e trouxe a exigibilidade da certificação nas ações judiciais;

� Decreto nº 7.620, de 21 de dezembro de 2011: alterou os prazos 
do Decreto 4.449.

1. Legislação

2. O QUE É GEORREFERENCIAMENTO E O QUE É CERTIFICAÇÃO
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� A palavra: “geo” significa terra e referenciar = tomar
como ponto de referência, localizar, ou seja:
georreferenciar é situar o imóvel rural no globo
terrestre, é estabelecer um “endereço” para este
imóvel na Terra, definindo a sua forma, dimensão e
localização, por meio de métodos de levantamento
topográfico, descrevendo os limites, características
e confrontações do mesmo, por meio de memorial
descritivo que deve conter as coordenadas dos
vértices definidores dos limites dos imóveis rurais,
georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro.

2. O que é Georreferenciamento e o que é Certificação

1

2

34

5

A B
1

C FED

2

3

4

5

G

Y = 2

X = D

Y = 3

X = F

Eixo X

Ei
xo

 Y



7/5/2017

4

1

2

34

5

-39°30’

Lat = -23°00’

Long = -39°00’

La
ti

tu
d

e
Longitude

-39°20’ -39°10’ -39°00’ -38°50’ -38°40’ -38°30’

-23°10’

-23°00’

-22°50’

-22°40’

-22°30’

Lat = -22°33’

Long = -38°48’

� A Lei 10.267/2001, alterou o Art. 176 da Lei de Registros
Públicos e trouxe a exigibilidade do georreferenciamento
para os imóveis rurais da seguinte forma:§ 3º - Nos casos de desmembramento, parcelamento ou

remembramento de imóveis rurais, a identificação... será
obtida a partir de memorial descritivo, assinado por
profissional habilitado e com a devida ART, contendo as
coordenadas dos vértices definidores dos limites dos
imóveis rurais, georreferenciadas ao Sistema Geodésico
Brasileiro e com precisão posicional a ser fixada pelo
INCRA, garantida a isenção de custos financeiros aos
proprietários de imóveis rurais cujo somatório da área não
exceda a 4 módulos fiscais.

2. O que é Georreferenciamento e o que é Certificação

EXIGÊNCIA DO 
GEORREFERENCIAMENTO
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� A Lei 10.267/2001, alterou o Art. 176 da Lei de Registros
Públicos e trouxe a exigibilidade do georreferenciamento
para os imóveis rurais da seguinte forma:§ 3º - Nos casos de desmembramento, parcelamento ou

remembramento de imóveis rurais, a identificação... será
obtida a partir de memorial descritivo, assinado por
profissional habilitado e com a devida ART, contendo as
coordenadas dos vértices definidores dos limites dos
imóveis rurais, georreferenciadas ao Sistema Geodésico
Brasileiro e com precisão posicional a ser fixada pelo
INCRA, garantida a isenção de custos financeiros aos
proprietários de imóveis rurais cujo somatório da área não
exceda a 4 módulos fiscais.

2. O que é Georreferenciamento e o que é Certificação

PRECISÃO DE 0,50 M ESTABELECIDA PELA 
PORTARIA INCRA N.° 954 DE 13/11/2002

§ 0 § 5º do mesmo artigo traz a seguinte redação:§ 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

2. O que é Georreferenciamento e o que é Certificação

PARA SE ALCANÇAR A PRECISÃO DE 0,50 M, É 
NECESSÁRIO ATENDER A ALGUMAS REGRAS QUE 

FORAM ESTABELECIDAS PELO INCRA POR MEIO DE 
SEUS NORMATIVOS TÉCNICOS,  ALÉM DA ANÁLISE DE 

NÃO SOBREPOSIÇÃO, MOTIVOS PELOS QUAIS EXIGE-SE 
A CERTIFICAÇÃO E NÃO APENAS O GEO
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3. PRAZOS DE EXIGÊNCIA DO GEORREFERENCIAMENTO

§ Os prazos de exigência mencionados no § 3°, do Art. 176, da LRP,

foram estabelecidos por meio do Decreto 4.449/2002 que determinou

a contagem dos prazos a partir da data de 20/11/2003.

Ao longo dos anos, esses prazos sofreram alteração por meio dos

Decretos 5.570/2005 e 7.620/2011, permanecendo os seguintes

prazos:

3. Prazos de Exigência do Georreferenciamento

Imóveis > a 5000 ha: a partir de 18/02/2004

Imóveis > a 1000 ha: a partir de 20/11/2004

Imóveis > a 500 ha: a partir de 20/11/2008

Imóveis > a 250 ha: a partir de 20/11/2013

Imóveis > a 100 ha: a partir de 20/11/2016

Imóveis > a 25 ha: a partir de 20/11/2019

Imóveis < que 25 ha: a partir de 20/11/2023
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3. Prazos de Exigência do Georreferenciamento

Imóveis > a 5000 ha: a partir de 18/02/2004

Imóveis > a 1000 ha: a partir de 20/11/2004

Imóveis > a 500 ha: a partir de 20/11/2008

Imóveis > a 250 ha: a partir de 20/11/2013

Imóveis > a 100 ha: a partir de 20/11/2016

Imóveis > a 25 ha: a partir de 20/11/2019

Imóveis < que 25 ha: a partir de 20/11/2023

4. ATORES DO GEORREFERENCIAMENTO E DA CERTIFICAÇÃO
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O Decreto 4.449, em seu Art. 9°, § 2°, traz a seguinte 
redação:

A certificação do memorial descritivo pelo INCRA

não implicará reconhecimento do domínio ou a

exatidão dos limites e confrontações indicados

pelo proprietário.

Responsabilidade do 
Oficial de Registro

4. Atores do Georreferenciamento e da Certificação

Responsabilidade do 
Agrimensor e do 

Proprietário

INCRA

� Responsabilidades:

� Georreferenciamento: Profissional credenciado 
(agrimensor);

� Certificação: INCRA;

� Qualificação registral: Oficial de Registro.

4. Atores do Georreferenciamento e da Certificação
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5. HISTÓRICO DA CERTIFICAÇÃO NO INCRA

5. Histórico da Certificação no Incra

� Incra lançou a 1ª Ed. da Norma Técnica, mas não estava 
preparado para atender a demanda (Primeiro Concurso 
somente em 2005);

� Os processos eram criados pelo Incra de forma analógica, a 
análise era minuciosa e muito demorada;

� Milhares de processo se acumularam nas Superintendências 
Regionais do Incra;

� Em Fevereiro/2010, o Incra lança a 2ª Ed. da Norma Técnica, 
estabelecendo padrões de apresentação e precisões por 
classe de vértices;

� Em Novembro/2011, o Incra assinou termo de Cooperação 
Técnica com o Exército, que iniciou os trabalhos apenas em 
Maio/2012.
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5. Histórico da Certificação no Incra

� Os processos continuaram a se acumular nas 
Superintendências;

� Em Novembro/2012 é publicada a Norma de Execução 105, 
que estabeleceu um novo procedimento, simplificado, para 
análise dos processos, aumentando muito a velocidade da 
análise;

� Em Setembro/2013 é homologada a 3ª Edição da Norma 
Técnica e seus manuais Técnicos de Limites e Confrontações e 
de Posicionamento

� Em Novembro/2013 entra em vigor a IN n°77, que estabelece 
o uso do Sigef como instrumento para a Certificação de 
Imóveis Rurais do Incra.

6. CONCEITO DE IMÓVEL RURAL
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6. Conceito de Imóvel Rural

� O Incra cadastra os imóveis rurais de acordo com o conceito 
definido pela Lei 4.504/64 (Estatuto da Terra ) e pela Lei 
8.629/93 que conceitua o imóvel rural como:

"prédio rústico de área contínua, qualquer que seja sua 

localização, que se destine ou possa se destinar à 

exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal, florestal 

ou agro-industrial"

6. Conceito de Imóvel Rural

� Para fins de cadastro, considera-se como um único imóvel, 
uma ou mais áreas contínuas, registradas ou não, 
pertencentes ao mesmo proprietário ou posseiro, de forma 
individual ou em comum (condomínio ou composse), mesmo 
na ocorrência das seguintes hipóteses:

• I - estar situado total ou parcialmente em um ou mais 
municípios; 

• II - estar situado total ou parcialmente em zona rural ou 
urbana; 

• III - ter interrupções físicas tais como: cursos d'água e 
estradas, desde que seja mantida a unidade econômica, 
ativa ou potencial.
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Incra: 503.045.003.210-1

6. Conceito de Imóvel Rural

Fazenda Jacarandá

Matrícula 525: 
48 ha

Posse: 30 ha

Matrícula 1016: 
60 ha

Matrícula 830: 
55 ha

6. Conceito de Imóvel Rural

Matr. 525: 
48 ha

Posse:
30 ha

Matr. 1016: 
60 ha

Matr. 830: 
55 ha

FAZENDA JACARANDÁ Para o Incra:
01 imóvel rural medindo 
193 ha

Para o RGI:
03 propriedades 
imobiliárias, medindo 
48, 55 e 60 ha, 
matriculadas sob os 
números 525, 830 e 
1016, respectivamente
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6. Conceito de Imóvel Rural

� Apesar do Incra utilizar o conceito de imóvel rural do
Estatuto da Terra em seu cadastro de imóveis,
exclusivamente para a certificação, esse entendimento
não prevalece mais, devendo observar, para a exigência
da certificação, a área da matrícula e não mais a área
apresentada no CCIR.

� As certificações são emitidas por matrícula e não mais
pelo seu perímetro total cadastrado, obedecendo, dessa
forma, o conceito previsto na Lei de Registros Públicos.

7. SISTEMA DE GESTÃO FUNDIÁRIA - SIGEF
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7. Sistema de Gestão Fundiária - SIGEF

� É uma ferramenta eletrônica desenvolvida (INCRA) e (MDA)
para subsidiar a governança fundiária do território nacional.

� Por ele são efetuadas a recepção, validação, organização,
regularização e disponibilização das informações
georreferenciadas de limites de imóveis rurais, públicos e
privados

� Sistema automatizado, com tramite processual todo digital.

� Automatizar e desburocratizar o processo de certificação;

� Assegurar transparência e impessoalidade;

� Garantir segurança ao fluxo processual;

� Construir um estrutura segura e robusta para o Banco de

Dados Georreferenciado;

� Permitir a interconexão com o registro de imóveis;

� Disponibilizar plantas e memoriais descritivos de forma

automática e com verificação de autenticidade on-line;

� Disponibilizar dados georreferenciados de imóveis rurais.

Principais objetivos:

7. Sistema de Gestão Fundiária - SIGEF
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WEB

BD
SIGEF

(INCRA)

Credenciados/RT

Planilha ODS

Analistas e 
Gestores 
Públicos

e-cpf

Oficiais de 
Registro

Público

e-cpf

e-cpf

Outros  Sistemas:
SNCR - INCRA

CAFIR - RFB

CAR - MMA

...

7. Sistema de Gestão Fundiária - SIGEF

Arquitetura do Sistema:

7. Sistema de Gestão Fundiária - SIGEF
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7. Sistema de Gestão Fundiária - SIGEF

Planilha Eletrônica Formato ODS (Aba Identificação)

7. Sistema de Gestão Fundiária - SIGEF

Planilha Eletrônica Formato ODS (Aba Perímetro)
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7. Sistema de Gestão Fundiária - SIGEF

As peças técnicas, 
planta e memorial 
descritivo, são geradas 
automaticamente e 
com confirmação de 
autenticidade on-line.

7. Sistema de Gestão Fundiária - SIGEF
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Funcionalidades Públicas

� Consultar parcelas (imóveis) certificadas;

� Consultar credenciados;

� Consultar requerimentos abertos;

� Verificar autenticidade de documentos (planta e memorial

descritivo).

7. Sistema de Gestão Fundiária - SIGEF

Funcionalidades do Credenciado

�Requerer certificação;

�Requerer desmembramento, parcelamento ou

remembramento de parcela(s) certificada(s);

�Requerer retificação ou cancelamento de parcela certificada;

�Requerer análise de sobreposição com polígono não certificado

pelo SIGEF;

�Enviar documentação complementar a requerimentos

pendentes.

7. Sistema de Gestão Fundiária - SIGEF
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Funcionalidades do Oficial de Registro:

�Informar registro de parcela certificada;

�Requerer retificação ou cancelamento de parcela certificada.

7. Sistema de Gestão Fundiária - SIGEF

Como se cadastrar:

• Ao acessar pela primeira vez o endereço 
https://sigef.incra.gov.br aparecerá a identificação do 
certificado digital do usuário. Ao clicar em OK será solicitada a 
senha do certificado digital.

• Após o usuário estar logado, obterá como opção o ícone 
"Cadastrar", clique, realize seu cadastramento e salve. Caso 
não apareça este ícone, deverá clicar no nome e CPF do 
usuário, no canto superior direito da tela, e realizar o devido 
cadastramento.

7. Sistema de Gestão Fundiária - SIGEF
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7. Sistema de Gestão Fundiária - SIGEF

7. Sistema de Gestão Fundiária - SIGEF

Os dados de CPF e Nome já estarão preenchidos de acordo com

o Certificado Digital e não poderão ser alterados.

Preencha e confirme o e-mail e clique em “Salvar”. Feito isso

entrará na tela para edição de endereços e telefones de contato.
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7. Sistema de Gestão Fundiária - SIGEF

Sempre que houver alteração nos dados de contato (endereço,

telefone e, principalmente, e-mail) deve-se atualizar os dados

clicando no seu nome que aparecerá no canto superior direito

da tela (4).

Para obter o perfil de registrador no sistema:

• Para liberar as funcionalidades do perfil de Oficial de Registro, 

encaminhar e-mail ao endereço eletrônico cnc@incra.gov.br  

ou oscar.oliveira@vta.incra.gov.br com o nome e CPF do 

Registro, com a devida comprovação de vínculo com a 

serventia, e o Código Nacional de Serventia - CNS

7. Sistema de Gestão Fundiária - SIGEF
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8. PROCEDIMENTOS NO RGI

Ao receber o memorial e planta certificados, o registrador 
deverá sempre analisar a autenticidade da certificação que pode 
ser feita das seguintes formas:

a. Utilizando o menu “Consulta” do Sigef;

b. Copiando e colando o link da autenticidade diretamente no 
navegador;

c. Fazendo leitura do QR-Code pelo celular ou tablet.

8. Procedimentos no RGI
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8. Procedimentos no RGI

Para fazer a consulta, basta preencher apenas um dos campos 
apresentados e clicar em “Pesquisar”, para que o Sigef filtre as 

informações e apresente os resultados.

8. Procedimentos no RGI

O nome e a área da parcela possuem um link para a página com 
detalhes da parcela, onde é possível fazer o download do 

memorial e da planta
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8. Procedimentos no RGI

A página da parcela possui o detalhamento completo da parcela certificada. 
As informações são agrupadas por tema, como segue nos próximos slides.

a) Documentos: Contem as opções para geração das peças 
técnicas da parcela certificada (planta e memorial descritivo).

8. Procedimentos no RGI

Documentos de uma área georreferenciada composta por uma única parcela

Documentos de uma área georreferenciada composta por  mais de uma parcela
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b) Informações da Parcela: Contem o resumo das informações da 
parcela

8. Procedimentos no RGI

N.° da Certificação

c) Informações da Área Georreferenciada: é possível
verificar o número de parcelas (1) e qual a parcela (2).

8. Procedimentos no RGI
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8. Procedimentos no RGI

d) Identificação do detentor: Contém as informações do 
detentor

e) Informações de Registro: Contém os dados de registro do 
imóvel certificado

8. Procedimentos no RGI
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f) Mapa da Parcela: Exibe o mapa da parcela

8. Procedimentos no RGI

g) Vértices da Parcela: Lista ordenadas dos vértices da parcela 
bem como seus atributos

8. Procedimentos no RGI
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h) Limites da Parcela: Apresenta a lista de limites que 
compõem a parcela bem como seus atributos

8. Procedimentos no RGI

i) Ações: Tem-se a opção de exportar dados da parcelas em 
formatos shp, kml e csv (1). Além dessas opções, os usuários 
também possuem atalhos para efetuar requerimentos 
relacionados a parcela (2).

8. Procedimentos no RGI
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Verificada  a autenticidade da certificação, deverá o registrador 
fazer a qualificação registral.

Se a qualificação for negativa, o registrador poderá solicitar o 
cancelamento da certificação, se entender necessário.

8. Procedimentos no RGI

Se a qualificação for positiva, o registrador deverá:

-Encerrar a matrícula anterior e abrir nova matrícula (§5° do Art. 
9°, do Dec. 4.449);

- Na nova matrícula, deverão ser averbados: o memorial 
descritivo em formato de tabela (com os dados exatamente 
como foram apresentados) e o número da certificação, além das 
outras informações obrigatórias;

- Informar os dados da nova matrícula no registro no Sigef.

8. Procedimentos no RGI
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8. Procedimentos no RGI

Modelos de matrículas com averbação da certificação:

ANEXO I – Matrícula RGI Vargem Alta

ANEXO II – Matrícula RGI de Conceição da Barra

ANEXO III – Matrícula RGI de Montanha

Para informar registro no Sigef, você deverá ir em:   
Requerimentos →  Registro → Novo requerimento de registro

8. Procedimentos no RGI
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Será aberta uma janela para selecionar parcela. 
Não é necessário preencher todos os campos

8. Procedimentos no RGI

Outra opção é buscar primeiro a parcela e, depois, clicar no 
ícone de requerimento de registro

8. Procedimentos no RGI
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8. Procedimentos no RGI

As informações que aparecem são aquelas da certificação, 
quando houver alteração, deverão ser excluídas as existentes e 
informar as novas

8. Procedimentos no RGI

Ao final da página, haverá um quadro para que seja informada a 
justificativa do requerimento e deverá ser anexada a certidão da 
nova matrícula em formato pdf, preferencialmente.
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- Ao protocolar o requerimento de registro, quando feito por 
registrador, o mesmo é deferido automaticamente, portanto, 
qualquer erro verificado a posteriore, deverá ser efetuado por 
retificação.

- É importante manter as informações corretas pois, após o 
deferimento deste requerimento, os novos memoriais e plantas 
já sairão com as novas informações.

8. Procedimentos no RGI

ANEXO IV – Memorial sem registro

ANEXO V – Memorial após registro

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS
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OS CEGOS E O ELEFANTE

1. PANELA1. PANELA 2. VASSOURA2. VASSOURA 3. LEQUE3. LEQUE

4. MANGUEIRA4. MANGUEIRA 5. POSTE5. POSTE

Conclusões:

� todos têm a sua parcela de razão

� mas estamos equivocados quanto ao todo

� o homem sozinho não consegue saber toda a 
verdade

� somente com o trabalho conjunto, obteremos 
sabedoria para encontrar soluções eficazes para o
PROGRESSO DO PAÍS PROGRESSO DO PAÍS !

9. Considerações Finais
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CONTAMOS COM VOCÊS E 
ESTAMOS À DISPOSIÇÃO!

OBRIGADA!

queidimar.guzzo@vta.incra.gov.br
(27) 3185-9059


