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Introdução: Com a aprovação da Lei Federal n 10.267 de 28/08/2001, é exigido o 
georreferenciamento dos imóveis rurais e torna-se possível a elaboração de um sistema público de 
terras, permitindo maior fiscalização na ocupação do espaço rural, inclusive combatendo fraudes 
no sistema de registro de imóveis. O georreferenciamento é certificado pelo Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e necessário para a renovação do Certificado de Cadastro 
de Imóveis Rurais (CCIR). O prazo para a realização em propriedades rurais com até 500 ha vence 
em novembro de 2011 caso o proprietário queira emitir o CCIR, e ainda muitos estão 
desinformados sobre as normas estabelecidas pela legislação, inclusive sobre a isenção de custos 
para as pequenas propriedades. Objetivos: O presente trabalho teve como objetivos realizar um 
diagnóstico da situação do georreferenciamento de imóveis rurais na região, tendo em vista a Lei 
10.267. E com os resultados, orientar os proprietários em relação aos procedimentos técnicos 
pertinentes para a realização do mesmo em suas propriedades. Métodos: Foram enviados 
questionários aos proprietários de imóveis rurais da região em parceira com a Coordenadoria de 
Assistência Técnica Integral - CATI e Cooperativa dos Plantadores de Cana da Zona de Guariba –
COOPLANA. Os resultados obtidos foram tabulados para a verificação da situação do 
georreferenciamento no município. Após relatados os dados, foram convidados todos os 
proprietários da região para uma palestra. Foram abordados temas como técnicas para a prática 
do georreferenciamento, profissionais capacitados e custos; foram distribuídos materiais didáticos 
para maior participação dos ouvintes. Informações sobre o georreferenciamento foram obtidas no 
Sistema de Certificação de Imóveis Rurais, na home page do INCRA. Resultados: Na região de 
Jaboticabal, município com área de 70.700 ha, há cerca de 11.179 ha georreferenciados, 
correspondendo a 74 imóveis até a data atual, aproximadamente 15% do município. Em função da 
infraestrutura geodésica disponível, o valor é elevado quando comparado a outras regiões do país. 
Observou-se que as propriedades amostradas têm, em média, 100 ha, sistema de produção 
familiar ou arrendamento e como cultura implantada, principalmente, cana de açúcar. Muitos dos 
proprietários não têm suas propriedades georreferenciadas e apresentam dúvidas sobre 
georreferenciamento. Segundo eles, isso se deve à falta de assistência de cooperativas para 
auxiliá-los em questões pertinentes. A realização da palestra gerou repercussão entre os 
proprietários. Novas informações e questões foram levantadas para manter o trabalho atualizado. 
Os ouvintes gostariam de um atendimento por parte da UNESP para a realização do 
georreferenciamento de suas propriedades locais. 
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