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Eixo 4: Avanços no uso das tecnologias de informação geográfica. 
 
 

1.) Tecnologias da Informação e o cadastro rural georreferenciado. 
 
Este estudo se propõe a analisar as implicações decorrentes da implementação parcial 

do Cadastro Nacional de Imóveis Rurais (CNIR) para o Imposto Territorial Rural (ITR) e para 
os projetos de Reforma Agrária. Entendido como um elemento necessário para a compreensão 
da atual configuração territorial brasileira, o CNIR permite conhecer mais detalhadamente a 
estrutura fundiária, modernizando e padronizando o Sistema Nacional de Cadastro Rural 
(SNCR). 
 O CNIR se apresenta como um sistema normativo no território brasileiro, elaborado a 
partir de sistemas técnicos que compõem as chamadas geotecnologias (sensoriamento remoto 
orbital, redes de GPS e sistemas de informação geográfica). A inexistência de um cadastro 
fundiário que possa ser atualizado periodicamente pode ser apontada como um relevante 
obstáculo para quaisquer projetos de reforma agrária. Além disso, influencia diretamente: 1) 
as questões que envolvem a posse de terras devolutas e 2) o ITR praticado sobre as 
propriedades rurais. 
 O cadastro de terras no Brasil, entendido como um instrumento utilizado para 
subsidiar tecnicamente a tomada de decisões políticas ou administrativas, historicamente 
encontrou entraves para a sua efetiva implementação. Às dificuldades técnicas de constituir 
um cadastro para um país de dimensões continentais, soma-se o conflito de interesses do 
Estado e dos grandes proprietários de terras, agentes interessados na manutenção da estrutura 
fundiária. A elaboração de um cadastro fundiário destinado a servir como mecanismo de 
controle e fiscalização sobre a propriedade rural, e também como instrumento de auxílio à 
promoção da reforma agrária, ainda exige uma análise crítica do significado de sua utilização 
e dos motivos pelos quais ainda foi não completamente implantado. 

Buscamos aqui apresentar uma interpretação de parcela da configuração territorial 
brasileira por meio das possibilidades latentes existentes nos sistemas técnicos que envolvem 
o Cadastro Nacional de Imóveis Rurais (CNIR). Através de algumas categorias analíticas 
externas que dizem respeito ao CNIR e as implicações que envolvem a sua implementação, é 
possível uma primeira interpretação da realidade da situação fundiária brasileira. 
 O uso conjunto das tecnologias da informação empregadas no CNIR permite 
identificar inconsistências no Sistema Nacional de Cadastro Rural, localizar fraudes nos 
registros cartoriais e uniformizar os dados. Os dados do CNIR poderão, portanto, ser 
comparados com os registros existentes, identificando nestes os reais limites das glebas. Com 
a Lei 10.267/2001 que criou o CNIR e a legislação dela decorrente foram incluídas novas 
ferramentas de gerenciamento das demarcações das propriedades e integrados a sistemas de 
informação geográfica, tendo como meta promover o cadastro dos quase 5 milhões de 
imóveis rurais reconhecidos no Sistema Nacional de Cadastro Rural. 
 Um dos principais objetivos aqui é discriminar as várias tecnologias da informação 
empregadas no CNIR e suas possibilidades enquanto elemento de uma informação espacial 
técnica e precisa. São analisadas as implicações diretas que o cadastro georreferenciado de 
imóveis rurais possui sobre as possibilidades de reforma agrária (inclusive, a sua utilização 



para a chamada reforma agrária de mercado1 promovida pelo Banco Mundial). Isto se dá na 
identificação de terras devolutas, latifúndios improdutivos, concentração fundiária, emissão 
do Certificado de Cadastro do Imóvel Rural, como também das potencialidades latentes para a 
adequada arrecadação tributária dos imóveis rurais, com o cruzamento dos dados com a 
Secretaria da Receita Federal. 
 Do ponto de vista geográfico, o CNIR é entendido como um elemento da densidade 
técnico-informacional do espaço geográfico e que ocasiona em novas formas de uso, 
organização e regulação do território brasileiro. O estudo deve contemplar, até o final das suas 
etapas de desenvolvimento, uma revisão da literatura e das estatísticas sobre a situação 
fundiária brasileira; um quadro conceitual para uma proposta de periodização do cadastro de 
terras; a compreensão dos sistemas técnicos e normativos que envolvem o CNIR e suas 
implicações para o uso do território; a atuação das empresas de cadastro; e a realização de 
visitas técnicas e trabalhos de campo nos órgãos envolvidos no CNIR (Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária – INCRA; Secretaria da Receita Federal; Instituto Brasileiro 
de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA; Fundação Nacional do 
Índio – FUNAI; Secretaria de Patrimônio da União – SPU; e Serviço Federal de 
Processamento de Dados - SERPRO). 

Para que essa interpretação seja operacionalizada, o espaço geográfico é entendido 
como a transformação do meio pelo trabalho, um híbrido de formas de materialidades e de 
formas de ações. A distinção entre essas duas formas é cada vez mais difícil de ser 
estabelecida. Até o presente momento da pesquisa, as possibilidades técnicas do CNIR e sua 
materialização desigual e incompleta no território reforçam a apontam para a 
indissociabilidade de sua dimensão técnica e de sua dimensão política. Segundo Santos 
(1996), o espaço geográfico pode ser entendido como um “conjunto indissociável, solidário e 
também contraditório, de sistemas de objetos e sistemas de ações”. É também sinônimo de 
território usado, trazendo à tona a discussão sobre a técnica (e o fenômeno técnico) que traz 
consigo uma série de normatizações. No caso do CNIR, o conjunto de normatizações 
envolvidas está atrelado a um sistema técnico não explorado em sua plenitude, mas que pode 
permitir que seja orientado para o modelo de reforma agrária de mercado proposto pelo Banco 
Mundial. Como afirmam Resende & Mendonça (2004). 

Esta concepção de espaço geográfico, que expressa uma orientação metodológica, 
permite um fortalecimento da construção epistemológica da geografia, na medida em que 
entende o espaço geográfico não apenas por sua base material. Contempla o movimento, as 
ações que se dão ao longo do tempo, de forma desigual e combinada. Assim, ao analisar as 
implicações das tecnologias de informação que envolve o CNIR é possível apreender, ainda 
que de forma parcial, o uso do território pela sociedade. Contudo, no território há diferentes 
estágios de sua materialização e os eventos são realizados nos lugares de diferentes formas e 
com temporalidades distintas. O sistema normativo do CNIR, embora válido para todo o 
território brasileiro, ainda não foi materializado em todos os lugares e encontra-se em 
diferentes estágios de implementação em cada unidade de federação.  
 Logo, é cada vez mais necessária a sistematização integrada dos sistemas técnicos e 
dos sistemas normativos que envolvem o CNIR. A indissociabilidade entre os sistemas de 
objetos e sistemas de ações não impede de trabalhar analiticamente a base material, mais 
explorada até o momento neste trabalho, de forma a permitir demonstrar ao final as 

                                                 
1 A Reforma Agrária de Mercado é um modelo promovido pelo Banco Mundial e aplicado em programas de 

países com grande concentração fundiária, como África do Sul, Colômbia, Guatemala e Brasil. Em linhas 
gerais, consiste na ação do Estado na transação da propriedade realizada através de financiamento para compra 
e venda de caráter voluntário, em que os proprietários são pagos em valores de mercado e à vista. Neste 
modelo, não há desapropriações de propriedades improdutivas para fins de Reforma Agrária. Esse 
entendimento pode ser apreendido a partir de Christiansen &Van Den Brink (1194), Deininger & Binswanger 
(1999), Deininiger (2001) e Banco Mundial (2002). 



implicações para o território brasileiro. Dessa forma, embora ainda não analisadas todas as 
implicações do CNIR para a reforma agrária, o cadastro pode ser tomado como um conceito 
residual que exprime um elemento para entender uma categoria analítica do espaço, que é a 
configuração territorial. Assim, é possível realizar uma interpretação da realidade da situação 
fundiária brasileira, mesmo com a inexistência ou inconsistência de alguns dados oficiais. 
 A seguir, são exploradas algumas implicações do CNIR na organização do território 
brasileiro.  
 
 
1.1) A evolução do Cadastro de Terras no Brasil. 

 
 Com a promulgação da Lei 601 de 1850 (“Lei de Terras”), foi elaborado o primeiro 
cadastro de terras ocupadas no Brasil. Foi previsto nessa Lei o registro de terras, regulamento 
em 1854 (Decreto 1318, de 1854). Passou a existir a demanda pela diferenciação de terras 
públicas das terras privadas e o registro dessas propriedades. Esse registro era realizado junto 
às paróquias, por isso também denominado Registro Paroquial, a que todos aqueles que 
possuíam terras deveriam se submeter, baseado em informações declaratórias, não havendo a 
necessidade de documentação comprobatória da área do imóvel. 
 Uma nova forma de cadastro somente entra em vigor com o Estatuto da Terra, em 
1964, que contemplava não somente os imóveis rurais privados, mas também os imóveis 
públicos e as posses. Segundo Loch (2007: 1281-1288), o termo cadastro técnico só é 
mencionado após o Estatuto da Terra, em 1964. De acordo com documento do INCRA2, é a 
partir desse marco que o governo começa a executar o levantamento das terras para fins de 
reforma agrária, sendo uma das finalidades teóricas do Estatuto da Terra. 

Em 1966, passa a ser necessário o CCIR para todos os tipos de transações imobiliárias. 
Dessa forma, foi consolidado um cadastro com quase 3,2 milhões de imóveis rurais que 
representava cerca de 307 milhões de hectares, baseado em dados declaratórios. Tais 
informações eram registradas nas Unidades Municipais de Cadastramento. Foi prevista a 
atualização cadastral, de responsabilidade do INCRA3, criado em 1970. O recadastramento 
deveria ocorrer a cada cinco anos, realizado junto com as Unidades Municipais de Cadastro 
(UMC), as Superintendências Regionais e as Unidades Avançadas que coletavam os dados. 
Dessa forma foi conformado o Sistema Nacional de Cadastro Rural (SNCR). 
 A obrigatoriedade do CCIR para as transações imobiliárias (e, posteriormente, para 
financiamentos bancários e licenças ambientais) favoreceu a alimentação do cadastro de 
informações sobre os imóveis rurais, conforme mostra a tabela a seguir: 
 

                                                 
2 Coletânea: legislação agrária, legislação de registro público e jurisprudência. Brasília: INCRA, 1983. 

3Coube ao INCRA exercer o controle das propriedades rurais, mas apenas parcialmente executada, dada a 
dificuldade dessa atividade num país de dimensões continentais e com número insuficiente de profissionais para 
efetuar as medições e avaliar as modificações na ocupação das propriedades. Todavia, a responsabilidade sobre 
os títulos de registros de imóveis ficou a cargo dos cartórios de registros de imóveis (que eram concessões de 
direito hereditário) não sendo obrigatória a medição dos imóveis para efetuar seu registro, possibilitando diversas 
modalidades de fraudes. Essa situação perdura até 1972 com lei de cadastro de terras rurais que regulamentou a 
precisão de medidas cadastrais (com erro de fechamento das poligonais inferior a 5% da área total do imóvel) e 
com a criação do Instituto de Registro Público de Imóveis Brasileiros (IRIB), em 1974, que passou a apontar a 
necessidade de medição das terras para maior consistência dos títulos. 



TABELA 1: Totais de imóveis cadastrados e área total correspondente 
 

Ano Nº de imóveis (em milhões 
de unidades) 

Área (em milhões de ha) 

1965/1966 3,2 307,2 
1972 3,4 370,2 
1978 3,1 419, 9 
1992 3,1 331,4 
2003 4,2 420,3 
2005 4,9 623 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir das estatísticas cadastrais do INCRA -1992, II PNRA (2003) e 
Apuração Especial 0588 – SNCR, de 2005. 

 
A evolução do cadastro aponta também algumas alterações na estrutura fundiária, na 

medida em que se constata o aumento da área cadastrada e a diminuição do número de 
imóveis. A redução da área em 1992 decorre da primeira tentativa de unificação dos cadastros 
do INCRA com a SRF (a responsabilidade pela arrecadação do ITR é transferida à Receita 
Federal, em 1990). Parcela dos imóveis foi cadastrada apenas na Receita Federal. 
Aconteceram falhas no recadastramento, sendo que seu prazo de encerramento sofreu 
alterações (cf. Instrução Normativa do INCRA 45/1992) e foi prorrogado em dois momentos, 
estendendo-se até 1º de março de 1993. Além disso, as terras públicas não estão contempladas 
nas estatísticas a partir de 1992. 
 Em 1997, em auditoria das atividades realizadas pelo INCRA entre janeiro de 1994 e 
julho de 1997 pelo Tribunal de Contas da União (TCU), foram apontadas diversas falhas em 
seus cadastros: serviço precário e descontínuo por parte das UMCs4; ausência de 
documentação comprobatória das informações declaratórias; baixa abrangência dos imóveis 
cadastrados; falta de padronização nas plantas cartográficas de imóveis com mais de mil 
hectares; fiscalização ineficaz dos dados cadastrais de área passíveis de desapropriação 
baseada nos cadastros, com a possibilidade de movimentos sociais indicarem as terras a serem 
adquiridas. Entre as sugestões do TCU (cf. Processo 015.094/2000-3 e Decisão 331/2002 do 
Plenário), foi apontada a necessidade de elaboração de um cadastro único de imóveis rurais 
constituído por dados do INCRA, Secretaria da Receita Federal, FUNAI, IBAMA, IBGE e 
órgãos estaduais de terra. Além disso, o TCU sugeriu o levantamento dos imóveis sujeitos à 
desapropriação, trabalhando em conjunto com os cartórios de títulos e os institutos de terras 
estaduais, se ainda necessário. 

Como decorrência da implantação dessa política de cadastro, o Estado passa a ter uma 
dependência cada vez maior de uma informação técnica sofisticada. Daí, a necessidade de 
averiguar como a adoção e o uso de determinadas tecnologias da informação apresentam 
implicações para as políticas públicas e os sistemas normativos presentes no território 
brasileiro. O atual contexto assinala o CNIR indica a impossibilidade teórica de dissociar a 
dimensão técnica da dimensão política de sua implementação e suas implicações sócio-
espaciais. 

Uma das implicações é a influência exercida sobre o ITR: a criação de um código 
único (entre o INCRA e a Secretaria da Receita Federal), de forma que os imóveis rurais 
cadastrados tenham sua identificação e informações compartilhadas por diversas instituições 
federais e estaduais usuárias de informação sobre o meio rural. Concebido como um 
instrumento para auxiliar as políticas públicas de desconcentração da terra, é também um 
instrumento fiscal. Entretanto, a adoção da sistemática adotada pela Lei 9.393/1996 resultou 
em diminuição de arrecadação do ITR em relação à legislação anterior. O recolhimento 

                                                 
4 Algumas UMCs estão autorizadas a fazer atualização (entrada de dados no sistema) e consulta, enquanto as 

outras somente podem fazer consulta. 



inexpressivo do tributo aponta para uma fiscalização ineficiente, impedindo o cumprimento 
do seu papel de evitar que a propriedade permaneça sem uso, ao suprimir os dispositivos 
legais que oneravam a grande propriedade improdutiva. Nesse sentido, o CNIR assume um 
papel fundamental para garantir a fiscalização do ITR e auxiliar na identificação das 
propriedades improdutivas. O cadastro atualizado e confiável pode suprir essa lacuna. 

Até o momento, inexiste a formação de um cadastro de terras que permita, com 
credibilidade, a tributação eficaz da propriedade rural. O cadastro administrado pela 
Secretaria da Receita Federal não se presta a essa função, enfatizando características físicas e 
a exploração da terra (grau de utilização), não registrando dados sobre os direitos sobre a 
propriedade.  

Os resultados da pesquisa até o momento apontam que o cadastro georreferenciado de 
imóveis rurais é condição basilar para a efetividade de um sistema adequado de tributação da 
propriedade fundiária. As análises já realizadas sobre os resultados da arrecadação e do papel 
desempenhado pelo ITR indicam a existência de considerável evasão fiscal, ausência de um 
mecanismo de controle e monitoramento dos dados declaratórios do tributo e a incapacidade 
de servir como fonte de recursos para a promoção da reforma agrária. Além disso, a maior 
publicização e integração de dados entre diferentes órgãos disponibilizará informações para 
finalidades não somente de caráter fiscal,  mas também ambiental, de reforma agrária e de 
atividades do campo. 
 
2.) O Cadastro Nacional de Imóveis Rurais: legislação e sistemática de implementação. 
 
 O CNIR foi concebido como um sistema técnico e normativo visando a padronização 
e modernização do Sistema Nacional de Cadastro Rural (SNCR), com cerca de quase 5 
milhões de imóveis rurais matriculados, elaborado a partir de sistemas técnicos que envolvem 
as redes de GPS, sensoriamento remoto orbital e os sistemas de informação geográfica. O 
cadastro pode, portanto, ser apontado como um importante elemento a ser considerado para 
compreender a atual configuração territorial brasileira. Trata-se de um dado da materialidade 
que oferece informações mais detalhadas da estrutura fundiária brasileira e principalmente os 
subsídios para o encaminhamento de problemas vinculados às políticas agrárias (como, por 
exemplo, a identificação tácita dos latifúndios improdutivos). 
 A Lei 10.267/2001 que criou o Cadastro Nacional de Imóveis Rurais trouxe alterações 
significativas na legislação fundiária, em particular, na Lei dos Registros Públicos (Lei 
6.015/1973), ao determinar que todos os registros públicos de terras para fins de compra, 
venda, desmembramento, parcelamento ou remembramento deverão ser feitos de forma que a 
área correspondente tenha seus vértices georreferenciados em relação ao Sistema Geodésico 
Brasileiro com precisão posicional definida pelo INCRA. 
 Apesar das ações necessárias à implantação do CNIR vir ocorrendo de forma lenta e 
gradual, houve o cuidado em seguir critérios para a realização dos levantamentos geodésicos e 
topográficos de forma a não comprometer a determinação de coordenadas de divisas e sua 
correspondência com a realidade. Assim, a coleta de dados em campo e seu posterior 
processamento devem permitir minimizar um possível erro na determinação das coordenadas 
dos imóveis rurais de forma a atender o disposto na legislação, considerando os aspectos de 
precisão e de acurácia.  
 Com a criação do CNIR, em 2001, é estabelecida na Lei que o instituiu uma base 
comum de dados cadastrais a ser composta e compartilhada pelos órgãos que são usuários das 
informações sobre imóveis rurais. A localização, identificação, limites e confrontações dos 
imóveis rurais são obtidos por meio de memorial descritivo que contém as coordenadas dos 
vértices desses imóveis, georreferenciadas em relação ao Sistema Geodésico Brasileiro. 
Assim, espera-se eliminar as superposições de áreas, se atendidas as exigências quanto à 
precisão definidas na regulamentação da lei. 



 A regulamentação se dá no ano seguinte, em Portaria do INCRA que definiu os 
padrões de precisão e acurácia que deveriam ser considerados na execução de levantamentos 
topográficos para o georreferenciamentos de imóveis rurais. Foi estabelecido que o 
“indicador da precisão posicional a ser atingido na determinação de cada par de 
coordenadas, relativas a cada vértice definidor do limite do imóvel, não deve ultrapassar o 
valor de 0,500m” (cf. Art. 1º da Portaria INCRA nº 954, de 2002).  
 Ao INCRA, cabe a responsabilidade de se certificar que nos memoriais descritivos não 
haja sobreposição de áreas no cadastro georreferenciado, atendendo assim a precisão definida 
na legislação. 
 O sistema normativo que envolve o CNIR implicou em alterações na forma como são 
produzidas as informações sobre a propriedade fundiária. Analisando as especificações da Lei 
10.267/2001 e a Norma Técnica para Georreferenciamento de Imóveis Rurais, destaca-se que 
a constituição de uma base comum de dados gerida pelo INCRA e pela Secretaria da Receita 
Federal ainda encontra-se incompleta, impossibilitando o seu pleno funcionamento, como 
apresentaremos a seguir. 
 Os elementos que compõem o CNIR devem ser compartilhados pelas instituições 
produtoras e usuárias de informações sobre os imóveis rurais. Dessa forma, espera-se que os 
órgãos que integram o sistema não necessitem desenvolver bases de dados independentes e 
não ocorra duplicidade ou divergência de informações sobre um mesmo imóvel rural. É assim 
que o CNIR responde ao denominado Cadastro Multifinalitário, definido como uma base 
comum de informações em que cada usuário superpõe o seu cadastro específico (como a sua 
área tributável, uso agropecuário, restrições de uso do solo etc), prevendo informações 
geométricas e legais que podem ser atualizadas permanentemente. 
 A criação de um código único para os imóveis rurais cadastrados, que facilitaria a sua 
identificação e o compartilhamento de informações com as instituições participantes, tem sido 
uma das dificuldades de seu efetivo funcionamento, por duas razões principais: 1) a existência 
de mais de uma matrícula para o mesmo imóvel, mesmo nos casos em que ocorreu 
parcelamento da propriedade; e 2) a dificuldade operacional e política da SRF disponibilizar 
os dados declaratórios constantes no CCIR e utilizado para a tributação (ITR), seja por 
motivos de sigilo das informações pessoais dos proprietários ou por motivos que fogem ao 
escopo da viabilidade técnica e normativa que o CNIR proporciona. 
 
 
FIGURA 1: Sistemática de alimentação e consulta dos dados do CNIR. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Organizado pelo autor a partir da Lei 10.267/2001 e Decreto 4.449/2002. 
 
 



De acordo com Carneiro (2001), a Lei 10.267/2001 representa uma primeira etapa a 
ser contemplada utilizando plantas cadastrais para atender ao princípio de especialização do 
registro. Apesar de tratar apenas dos imóveis rurais, cumpre o importante papel de inicializar 
uma nova forma material sobre o cadastro imobiliário no país e estabelecer uma estrutura 
mínima que permita o intercâmbio de informações entre diferentes instituições que lidam com 
o registro de imóveis. 
 As propostas em tramitação de uma legislação que restringe a compra de terras por 
estrangeiros, se aprovada, também poderia ter seu monitoramento facilitado pelo CNIR. Entre 
os dados do Certificado de Cadastro de Imóvel Rural que compete ao INCRA encaminhar aos 
serviços notariais, estão contemplados: código do imóvel, nome do proprietário, 
nacionalidade, denominação do imóvel e localização. Em contrapartida, cabem aos serviços 
de registros de imóveis informar ao INCRA as alterações das matrículas imobiliárias, 
incluindo os imóveis de patrimônio público. 
 O sistema adotado na Lei 10.267/2001 para o intercâmbio de informações entre o 
INCRA e os cartórios de registros de imóveis modificou a Lei 4.947/1966. Esse sistema 
normativo cria as condições para maior publicidade e transparência nos registros de terras, 
bem como impede as condutas empregadas até então para a grilagem de terras, dada pela 
uniformização de todos os registros. 
 Basicamente, o sistema consiste no intercâmbio de informações de maneira a 
promover a articulação dos dados entre o INCRA e os cartórios. Os serviços de registros de 
imóveis ficam obrigados a encaminhar mensalmente as modificações ocorridas nas matrículas 
imobiliárias (parcelamento, remembramento, desmembramento, loteamento, retificação de 
área, reservas naturais e outras limitações de uso do solo). O INCRA, por sua vez, deve 
encaminhar mensalmente aos serviços de registros de imóveis os códigos dos imóveis rurais 
para serem averbados nas respectivas matrículas. 
 O georreferenciamento tornou-se obrigatório, modificando, assim, a identificação dos 
imóveis rurais definida na Lei dos Registros Públicos (Lei 6.015/1973). Os imóveis devem ser 
georreferenciados em relação ao Sistema Geodésico Brasileiro. A Norma Técnica para 
Georreferenciamento de Imóveis Rurais visou definir a atuação dos profissionais que atuam 
nos serviços de demarcação, medição e georreferenciamento de imóveis, resguardando assim 
a uniformização das atividades topográficas, geodésicas e de cadastro e permitindo alimentar 
o banco de dados do CNIR. 
 
 
2.1) A situação fundiária brasileira: a necessidade do cadastro de terras atualizado. 
 

A situação fundiária não regularizada agrava os conflitos fundiários e torna-se um 
obstáculo para o planejamento do território, tornando mais dificultosa a delimitação de áreas 
de conservação ambiental, terras indígenas e projetos de reforma agrária. Ainda hoje se faz 
premente a ação de recadastramento dos imóveis de forma a não gerar dúvidas sobre a 
regularização. 

A propriedade fundiária pode ser tomada como uma forma-conteúdo que se concretiza 
território. Ao mesmo tempo que diz respeito à uma lei, é também uma rugosidade e 
condiciona como determinados elementos materiais são implementados no território; inibe 
determinados usos e impõe relações de poder econômico, político e social sobre a terra. 
Segundo Santos, “a idéia de forma-conteúdo une o processo e o resultado, a função e a 
forma, o passado e o futuro, o objeto e o sujeito, o natural e o social. Essa idéia também 
supõe o tratamento analítico do espaço como um conjunto inseparável de sistemas de objetos 
e sistemas de ações” (1996: 83). Logo, essa forma-conteúdo assume particularidades na 
formação sócio-espacial brasileira, tais como o coronelismo, clientelismo, formação de 
latifúndio, ação de grileiros e empresários rurais. O CNIR, baseado nos sistemas técnicos 



atuais, pode representar uma reação a este processo histórico perversos colocando em 
evidência essas particularidades apontadas.  
 Como exemplo da necessidade do cadastro, pode-se apontar que, segundo os dados do 
INCRA, em 2003 existiam 302 mil registros de posses (imóveis da União não transferidos aos 
posseiros) nos Estados da Amazônia Legal. Esse número de posses corresponde a quase um 
quarto da área dos imóveis da região amazônica cadastrados no INCRA, com quase 42 
milhões de hectares. Dentre esses imóveis, ainda são relatadas situações em que o proprietário 
estava cadastrado simultaneamente com terras registradas e posses – seja pela compra de 
terras de um posseiro ou por ter ocupado uma área pertencente à União. 
 De acordo com Ricardo (2004), há uma estimativa de que se somadas as áreas 
sobrepostas, cerca de 209 milhões de hectares da Amazônia Legal (correspondente a quase 
43% da área) seriam formadas por unidades de conservação, áreas de uso das forças armadas 
e terras indígenas (inclusive as não tituladas), o que não exclui a existência de posses e 
propriedades particulares nessas áreas. Há uma parcela considerável do total da área da 
Amazônia Legal que ainda precisa ser apurada nessa pesquisa, de forma a contemplar a área 
dos imóveis não cadastrados no INCRA e as pendências de regularização fundiária nas 
unidades de conservação ambiental a cargo do IBAMA. 
 O reconhecimento acerca da falta de um sistema de informações confiável sobre a 
situação fundiária é notório. O cadastro de imóveis rurais foi, em parte, constituído com base 
em dados declaratórios que não foram monitorados pelo poder público durante décadas, o que 
proporcionou ações de grilagem de terras, ocupações irregulares, sobreposição de áreas e o 
falso registro nos cartórios. De acordo com o Relatório Final da Comissão Parlamentar de 
Inquérito destinada a investigar a ocupação de terras públicas na Região Amazônica, 
encerrada em 2001, os desvios promovidos pelos oficiais e registros de imóveis e juízes que 
permitiram o usocapião indevidamente apontam para a necessidade de um sistema confiável 
para impedir ações de fraude.  
 
3.) A tributação sobre a propriedade fundiária no Brasil. 
 
 O tributo cobrado no Brasil sobre a propriedade rural data de 1891 – momento de 
descentralização político-administrativa do início da Primeira República – sendo de 
responsabilidade dos Estados a sua arrecadação e administração. Assim permanece nas 
Constituições de 1934, 1937 e de 1946. Em 1961, com a Emenda Constitucional nº 5, os 
municípios passam a exercer a competência tributária. Isto se dá até a Constituição de 1967 – 
sob o centralismo do regime militar – quando a tributação passa a ser desempenhada e 
coordenada pela União, assim como o controle sobre a política fundiária. 
 A partir da Emenda Constitucional nº 10, de 1964, o ITR continua como competência 
da União, e os municípios recebem parcela da sua arrecadação, situação mantida até hoje. 
Com o Estatuto da Terra (Lei 4.504/1964), o imposto passa a exercer outras funções além de 
fiscais e tributárias, assumindo um objetivo maior de oferecer um instrumento capaz de 
promover uma mudança da estrutura fundiária. O cálculo passa a ser feito sobre o valor da 
terra nua declarado pelo proprietário ao INCRA, considerando fatores progressivos ou 
regressivos do imposto (variando entre 0,3% até 4,5%) estabelecidos pela dimensão, 
localização, produtividade e tipo de posse de terra. Há uma modificação significativa em 
19795 com o recadastramento rural promovido pelo INCRA, de forma a torná-lo mais efetivo. 
De acordo com Oliveira (1993), busca-se diminuir a evasão fiscal e simplificar o mecanismo 
de cobrança distinguindo as terras sem uso daquelas devidamente exploradas. 
 As alíquotas do imposto foram então definidas pelo tamanho do imóvel, passado a ser 
adotado o dimensionamento em módulos fiscais (unidade mínima, expressa em hectares, tido 
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como necessária para subsistência do agricultor e sua família) podendo ser reduzido em 45% 
pelo grau de utilização da terra e em 45% pelo grau de eficiência na exploração. Passou a ser 
exigido um nível mínimo de utilização ou o proprietário estaria sujeito à progressão do 
imposto. 
 O problema da ausência de um cadastro rural eficiente, operacional e atualizado 
periodicamente, e de mecanismos de controle sobre as informações declaradas pelo 
proprietário, é uma das causas para a inoperância e a ineficiência histórica de sua arrecadação. 
Logo, é possível afirmar que tanto seus objetivos fiscais (de tributação) como os de promoção 
da função social da propriedade tornaram o ITR extremamente complexo e pouco consistente, 
não cumprindo o papel esperado. Graziano da Silva (1981) acrescenta ainda outros fatores, 
tais como: complexidade do cálculo e dificuldade do controle sobre os latifúndios 
subexplorados. 
 Na Constituição de 19886, foi definido que o ITR é de competência da União, tanto a 
sua cobrança como sua administração. Novos elementos do sistema normativo que compõem 
o ITR foram estabelecidos na tentativa de melhorar a eficiência do referido tributo. Assim, a 
responsabilidade sobre a coordenação do mesmo é transferida do INCRA para a Secretaria da 
Receita Federal (SRF), em 1990, com a justificativa de que era o órgão que detinha melhores 
condições de executar as funções de política tributária e isenta de conflitos de interesses. 
 Em 1994, é elaborada nova legislação7 e são incorporados novos elementos tributários: 
1) cadastro, arrecadação e fiscalização transferidos para a SRF; 2) Cálculo mantendo a 
condição declaratória do contribuinte para o valor da terra nua (VTN) com base em 31 de 
dezembro do ano anterior, aceito se superior ao VTN mínimo fixado e substituído o módulo 
fiscal pelo zoneamento fiscal (com três tabelas de alíquotas: tabela geral para o Brasil e 
diferenciadas para as zonas do Polígono das Secas/Amazônia Oriental/Amazônia Ocidental, e 
Pantanal Mato-Grossense/Sul Mato-Grossense); 3) Garantia de isenção para contribuintes de 
pequenas glebas (inferiores a 25 ha, 40 ha ou 80 ha, de acordo com a localização) exploradas 
por unidade familiar e que não tenham outro imóvel, beneficiários da reforma agrária, áreas 
ecológicas e atingidas por calamidades; e 4) incentivos fiscais: crédito para contribuintes em 
dia nos cinco anos fiscais anteriores. 
 Na gestão do governo Fernando Henrique Cardoso, ocorreu nova revisão do ITR e dos 
elementos hoje em vigor praticamente não houve mudanças significativas. O ITR passa a ser 
regulamentado então por nova lei8 em 1996 e operacionalizado por meio de Instruções 
Normativas da SRF. A contribuição do ITR passa a ter como fato gerador do tributo, o uso ou 
domínio sobre a propriedade rural. Assim, o imposto incide sobre o domínio útil (seja ele 
enfiteuta ou foreiro) ou a posse (por usufruto ou título) de imóvel localizado fora da zona 
urbana do município, com base no dia 1º de cada ano, sendo considerado o VTN. Passam a 
ser tributados, portanto, também aqueles que não detêm a comprovação da justa posse e os 
que possuem o imóvel por ocupação. 
 Szmerecsányi (1998), ao analisar a estrutura agrária no Brasil, aponta que, a partir dos 
dados dos anos censitários de 1970, 1975 e 1980, há uma redução da participação numérica 
dos estabelecimentos de até 10 hectares em benefício de áreas maiores, principalmente acima 
de 1.000 hectares. Em termos da soma das áreas ocupadas, houve o aumento das taxas de 
participação dos latifúndios e dos estabelecimentos de tamanho intermediário, tendência 
manifestada em todas as regiões do país. Os objetivos do ITR que ultrapassam sua atribuição 
fiscal, ou seja, de ser um instrumento para a promoção da função social da propriedade, tal 
como pondera Rezende (2006), são reduzidos nesse novo contexto. 
  A histórica dificuldade técnica em operacionalizar a cobrança dos impostos sobre a 
propriedade rural vem beneficiando grandes proprietários por décadas. Em grande parte, essas 
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7 Lei 8.847/1994. 
8 Lei 9.393/1996. 



dificuldades técnicas foram superadas pelas tecnologias da informação empregadas no CNIR, 
mas resta o problema da vontade política para completar a sua implementação em todo o 
território brasileiro. O imposto, se devidamente executado, teria a virtude de estimular o 
aumento da produtividade nas terras ociosas ou de baixo grau de utilização. 
 De acordo com as informações disponibilizadas pela SRF, a condição de não 
incidência tributária sobre a pequena gleba, ao menos parcialmente, está sendo respeitada. Os 
imóveis com área inferior a 50 ha representam 1.311.393 unidades isentas do ITR, enquanto 
1.212.404 unidades são tributadas. Essas unidades somadas representam apenas 7,2% da área 
tributável de um total de 325,6 milhões de hectares em todo o território brasileiro. Apesar dos 
dados mais atuais do último cálculo para o Índice de Gini elaborado pelo INCRA ser de 2002, 
a partir dos dados da Receita Federal é possível constatar que não houve grandes alterações na 
estrutura fundiária nos últimos anos. Apenas 2,5% dos imóveis tributados respondem, em área 
total, por exatos 50% da área total tributada (sendo que apenas 0,3% destes imóveis detêm 
22,7% da área total). Em números absolutos, são apenas 49.681 imóveis, o que significa ser 
operacional o monitoramento dessa parcela significativa da arrecadação do ITR. Os imóveis 
tidos como intermediários – maiores que 50 hectares até 1000 hectares representam 42,8% da 
área tributada. 
 
TABELA 2: Imóveis tributados e tamanho da propriedade. 
 

Área total do imóvel (em ha) Nº de imóveis (%) Área total (%) 
Áte 50 61,1 7,2 
>50 até 200 25,8 15,5 
>200 até 500 7,7 14,8 
> 500 até 1.000 2,9 12,5 
>1.000 até 5.000 2,2 27,3 
>5.000 0,3 22,7 

Fonte: Reydon et al., 2006: 168 
  

O monitoramento realizado regular e periodicamente se faz necessário. Se considerado 
o Grau de Utilização (GU), praticamente não existem grandes propriedades consideradas 
improdutivas. De acordo com as declarações à Receita Federal, 85% dos imóveis com mais de 
5.000 hectares apresentam GU de 85% e apenas 6% declaram possuir GU abaixo de 30%. Há 
um forte indício de evasão fiscal a ser confirmado. De acordo com as estimativas de Reydon 
et al. (2006), apenas 317 imóveis (que representam 4,4 milhões de hectares) estão 
enquadrados na alíquota máxima do ITR. 
 A arrecadação efetiva do tributo sobre a terra não contempla a resolução de todo o 
espectro de problemas fundiários. Contudo, se relaciona estreitamente com as questões que 
dizem respeito à reforma agrária, na medida em que dificulta a ação dos especuladores e 
possibilita a compra de terras ociosas para ser utilizadas em projetos de assentamentos rurais. 
Assim, a tributação em conjunto com medidas que sustentam o acesso à terra favorece a 
utilização produtiva e o cumprimento constitucional da função social da propriedade. 
Permanece a dificuldade em definir o que constituem as atividades tidas como de baixa 
produtividade, dando margem, por exemplo, às afirmações de que praticamente inexistem 
latifúndios improdutivos no Brasil, como aponta Xico Graziano (2004: 281-343).  
 Ramos (2005), ao tratar da função social da propriedade e dos índices de rendimento 
da agropecuária brasileira, assinala que apesar de não ter havido outro Censo Agropecuário 
após o de 1995/1996, há dados suficientes para que se aplique a norma constitucional. Os 
índices de rendimento dos produtos agropecuários em vigor foram fixados pelo INCRA em 
1980 com base no Censo Agropecuário de 1975. A Lei 8.269/93 (conhecida como “Lei 
Agrária”) determina que os indicadores de produtividade rural sejam ajustados 
periodicamente, sob responsabilidade do Ministério de Desenvolvimento Agrário e do 
Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Embora não tenha ainda sido publicada 



até o momento, a atualização também consta como meta a ser cumprida no II PNRA. 
 As tabelas 3 e 4 demonstram que, apesar das modificações na legislação nos últimos 
anos, a arrecadação do ITR continua relativamente baixa em relação aos demais tributos 
arrecadados pela União e em relação à área tributada. Embora o INCRA, no cadastro 
realizado em 1992, tenha apontado que o grau de utilização médio das terras no país era 
estimado em 59,1%, o percentual médio de 86,9% declarados pelos proprietários para o 
mesmo ano fortalece o indício de considerável evasão fiscal. Logo, a existência de 
mecanismos de fiscalização das declarações é condição fundamental para a eficiência da 
arrecadação do ITR.  
 
TABELA 3: Arrecadação do Imposto Territorial Rural (ITR) – 1989 a 2008. 
 

Ano Arrecadação (em milhões) (1) Ano Arrecadação (em milhões)  

1989 17 1999 273 

1990 15 2000 267 

1991 77 2001 228 

1992 18 2002 245 

1993 29 2003 288 

1994 16 2004 292 

1995 105 2005 324 

1996 262 2006 344 

1997 209 2007 379 

1998 224 2008 (2) 85 
Fonte: Secretaria da Receita Federal. Dados organizados pelo autor. 
Nota 1: Arrecadação em milhões de US$ até 1991 e em milhões de R$ a partir de 1992. 
Nota 2: Arrecadação parcial do ano de 2008, até o mês de agosto.  

 
 Esperava-se que as mudanças nas alíquotas e mecanismos de cobrança do ITR 
introduzidos em 1997 ocasionariam maior eficiência na arrecadação do tributo, conforme 
assinalam Millan & Maman (1997). Contudo, esse cenário não se concretizou, considerando 
que tal sistemática não foi acompanhada por mecanismos de fiscalização e as maiores 
alíquotas (de até 20% do valor da propriedade rural, de acordo com o grau de utilização) 
praticamente deixaram de existir, representando uma arrecadação pífia. A tabela a seguir 
demonstra a queda significativa da participação do imposto em relação à receita arrecadada 
pela União: 
 
 
TABELA 4: Participação do ITR em relação aos demais tributos arrecadados pela União (em milhões de reais)  
Brasil – 1992 a 2002. 

Arrecadação 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
ITR 18 29 16 105 262 209 224 273 267 228 245 

Arrecadação 
total da União 43.649 47.770 64.319 84.005 95.124 112.676 133.144 151.517 176.814 196.709 243.005

Participação do 
ITR em relação 

ao total 
arrecadado 

0,0412 0,0607 0,0249 0,1250 0,2754 0,1855 0,1682 0,1802 0,1510 0,1159 0,1008 

Fonte: Secretaria da Receita Federal. Dados organizados pelo autor. 
 

 
 Os objetivos de redução da demanda especulativa da terra, ampliação da oferta de 
terras e adequação do preço da terra para o valor correto não foram completamente atingidos. 



O cadastro georreferenciado de imóveis rurais poderá possibilitar pela primeira vez um 
cadastro abrangente e confiável para o mapeamento da posse das terras e para a 
implementação de um sistema de tributação eficiente (contemplando, inclusive, o seu efetivo 
monitoramento e controle).  
 Até o momento, inexiste a formação de um cadastro de terras que permita, com 
credibilidade, a tributação eficaz da propriedade rural. O cadastro administrado pela 
Secretaria da Receita Federal não se presta a essa função, enfatizando características físicas e 
a exploração da terra (grau de utilização), não registrando dados sobre os direitos sobre a 
propriedade. As condições materiais para esse controle dos dados informados nas declarações 
do imposto9 serão possíveis a partir da efetiva operacionalização do CNIR, que prevê uma 
base comum de consulta dos dados cadastrais de utilização dos imóveis rurais entre o INCRA 
e a Secretaria da Receita Federal. Pretende-se unificar os registros cadastrais comuns às 
instituições federais, estaduais e municipais, possibilitando maior publicização e a integração 
de dados entre diferentes órgãos, disponibilizando informações para finalidades de caráter 
fiscal, ambiental, de reforma agrária e das atividades do campo, como já foi mencionado. 
 O cadastro rural georreferenciado, portanto, exerce influência direta sobre o ITR, 
através da criação de um código único (entre o INCRA e a Secretaria da Receita Federal), de 
forma que os imóveis rurais cadastrados terão sua identificação e informações compartilhadas 
por diversas instituições federais e estaduais usuárias de informação sobre o meio rural. Nesse 
sentido, o CNIR assume um papel fundamental para garantir a fiscalização do ITR e auxiliar 
na identificação das propriedades improdutivas.  
  

Considerações Finais:  
  

Conforme os pressupostos apontados neste estudo, as tecnologias da informação têm 
ocupado cada vez mais espaço nas políticas territoriais. O papel desempenhado pelo CNIR, 
concebido pela conjugação de sistemas técnicos imbuídos de tecnologias da informação, pode 
ter um papel fundamental para o conhecimento preciso da configuração territorial, diante da 
atual desordem, imprecisão e desconhecimento da real situação fundiária no país, das quais 
tiram proveito os latifundiários, especuladores e grileiros. 

Logo, faz-se necessário compreender o papel desempenhado pela técnica na 
matematização do conhecimento do território. O cadastro rural georreferenciado é um dos 
possíveis exemplos da utilização das tecnologias da informação como fundamento de 
políticas territoriais. 

A implantação do CNIR poderia ajudar a fazer cumprir o Estatuto da Terra que, 
teoricamente, visava promover a justiça social através da gradual extinção do minifúndio e do 
latifúndio. Outrossim, os dados apresentados nesse relatório demonstram que a atual forma 
como o ITR é praticado e sua respectiva arrecadação tem sido incapaz de promover 
significativas mudanças na estrutura fundiária brasileira, indicando que algumas das 
capacidades latentes oferecidas pelo CNIR poderiam reverter essa situação.  
 Em outros termos, CNIR pode aqui ser interpretado como elemento da densidade 
técnica do espaço geográfico que, dada a forma como hoje está configurado, oferece algumas 
possibilidades para a materialização das premissas do Estatuto da Terra: 1) a publicidade das 
informações sobre as propriedades improdutivas, que teriam que arcar com a imposição de 
uma maior carga tributária já prevista do ponto de vista normativo nas alíquotas do ITR 
baseadas no grau de utilização do imóvel, dificultando assim que os imóveis rurais possam 
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jurídica), seja ele proprietário, enfiteuta ou foreiro, usufrutuário ou possuidor de qualquer título de imóvel 
rural. A declaração é composta por dois documentos: o Documento de Informação e Atualização Cadastral 
(DIAC) e o Documento de Informação e Apuração do ITR (DIAT). 



funcionar como ativo de especulação sem custos; e 2) a devida arrecadação do ITR 
aumentaria o volume de recursos disponíveis para a execução dos projetos de reforma agrária, 
revertendo o processo histórico no qual o montante de recursos arrecadados é insuficiente 
como fonte de financiamento dos programas de assentamento rural. 

Buscou-se demonstrar as necessidades da operacionalização do CNIR como 
ferramenta que possibilite a efetividade do sistema de tributação sobre a propriedade rural. As 
análises já realizadas sobre os resultados da arrecadação e do papel desempenhado pelo ITR 
indicam a existência de provável evasão fiscal, ausência de um mecanismo de controle e 
monitoramento dos dados declaratórios do tributo e incapacidade de servir como fonte de 
recursos para a promoção da Reforma Agrária. Além disso, a maior publicização e integração 
dos dados entre diferentes órgãos públicos disponibilizará informações para fins não somente 
de caráter fiscal, mas também ambiental e de atividades do meio rural. No momento, ainda 
não foi realizada a integração dos dados entre o CNIR e o de projetos de assentamentos rurais 
que fazem parte do Sistema de Informações Rurais do INCRA, dificultando a análise dos 
resultados dos beneficiários das ações de Reforma Agrária.  

Assim, a conjugação de potencialidades das tecnologias da informação presentes no 
CNIR permite apreender novos elementos da configuração territorial brasileira e alguns dos 
aspectos de suas densidades normativas do espaço geográfico. É necessário, ainda, reconhecer 
a dimensão política que o CNIR assumiu até o momento. Em suas possibilidades latentes, o 
CNIR ao mesmo tempo que pode vir a ser utilizado enquanto instrumento da Reforma Agrária 
de Mercado promovida pelo Banco Mundial, também poderá assumir um importante papel 
suprindo tecnicamente uma das lacunas ainda existentes (como o conhecimento detalhado da 
situação fundiária brasileira) para a articulação de políticas públicas territoriais de combate à 
concentração fundiária. 
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