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Valley

Plateau Campinarana

O GEORREFERENCIAMENTO E SUAS ESPECIFICIDADES EM ÂMBITO RURAL 

PARA O PLANEJAMENTO E GESTÃO DO TERRITÓRIO

Introdução

O georreferenciamento constitui uma ferramenta de legalização das

propriedades rurais, no qual torna-se imprescindível no Brasil frentes as

questões relacionadas a posse e uso da terra. Para realização de tal

legalidade é necessário que haja profissionais habilitados na efetuação do

Georreferenciamento, para que a propriedade possa de fato ser registrada

com todos seus confrontantes e elementos naturais e artificiais. Sendo

assim, o proposto trabalho traz uma reflexão acerca das etapas realizadas

no Georreferenciamento, bem como suas aplicações. Para compreender

melhor a funcionalidade do Georreferenciamento, buscou-se bibliografias

publicadas sobre tal assunto.

Material e Método

Como resultado do processo de georreferenciamento são elaborados

o memorial descritivo e a planta do imóvel rural. A apresentação

destes documentos permite que se obtenha, a partir de sua leitura, a

forma, a dimensão e a localização exata do imóvel rural. O trabalho

tem a demonstrar um grande potencial de informações

georreferenciadas de imóveis rurais como um instrumento para o

monitoramento em escala local e temporal através de polígonos de

precisão e de seus atributos, utilizando imagens orbitais para a

realização de um SIG, com o uso de dados vetoriais como ilustra a

figura1.

Considerações Finais

Buscou-se no presente trabalho apontar as especificidades da atividade

de Georreferenciamento que constituí uma obrigatoriedade em âmbito

rural brasileiro, no intuito de registrar imóveis com seus elementos

naturais ou antrópicos. Diante da enorme demanda de propriedades

rurais brasileiras faz-se necessária a utilização de uma ferramenta que

propõe de forma segura referenciar os pontos do imóvel.
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Figura 1. Analise temporal para identificação de focos de

desmatamentos em parcelas georreferenciadas no município de Porto

Velho, no Estado de Rondônia.

Objetivo

O objetivo do trabalho foi identificar a importância do serviço do

georreferenciamento frente a legalidade de terras que o Brasil vem

passando nos últimos anos, consequência de uma luta por espaço vivido.

Observa-se que, muito além de uma técnica, georreferenciar é uma

seguridade do proprietário que muitas vezes possui na terra não somente

um bem de venda ou de troca, mas também um bem emocional ao qual

sua vivencia foi construída.

O presente estudo foi realizado mediante referências publicadas acerca da

atividade de Georreferenciamento no Brasil, o levantamento bibliográfico

permitiu um conhecimento específico sobre características do serviço que

se tornou uma obrigatoriedade para registrar o imóvel e seus

confrontantes. Diante da realidade presente no campo brasileiro

georreferenciar é garantir o direito de uso na terra e acima de tudo

assegurar a propriedade, pois é um registro da mesma contendo todas as

suas especificidades.

Desenvolvimento/Resultados

O chamado georreferenciamento consiste na obrigatoriedade da descrição

do imóvel rural, em seus limites, características e confrontações, através

de memorial descritivo firmado por profissional habilitado, 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" (art. 176, § 4º, da Lei

6.015/75, com redação dada pela Lei Federal 10.267/01 que estabelece

novas normas para o Cadastro Nacional de Imóveis, o

georreferenciamento dos imóveis rurais passou a ser obrigatório).
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