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CAPÍTULO 3 

Conceitos 

 

3.1 Cadastro 

 

Segundo a Federation Internationale des Geometres - FIG um cadastro está, 

normalmente baseado em parcelas12 e atualiza o sistema de informação territorial 

com um registro de interesses (por exemplo direitos, restrições e responsabilidades), 

incluindo uma descrição geométrica das parcelas em conjunto com outros registros 

que descrevem a propriedade, a natureza e o controle dos interesses, tais como: dados 

agrícolas, dados florestais, qualidade ambiental, demografia, e freqüentemente o 

valor da parcela e suas benfeitorias. Pode ser estabelecido para propósitos fiscais, 

legais, para ajudar na administração e uso da terra e permite o desenvolvimento 

sustentável e a proteção ambiental. 

 A administração territorial pode ter muitos objetivos sociais e ambientais, 

sendo que a maioria das nações em desenvolvimento dá prioridade aos objetivos 

econômicos imediatos. Atualmente, formalizar e prover segurança aos direitos de 

propriedade da terra, através do reconhecimento público e do registro, é considerado 

um dos principais componentes de uma economia de mercado livre, e um passo 

essencial em direção a um nível de vida melhor. 

 O cadastro é o principal meio para prover informações sobre direitos de 

propriedade, provendo os setores privado e público com dados identificando as 

pessoas que têm interesses em parcelas de terra, informações sobre esses interesses 

(por exemplo a natureza e validade dos direitos, restrições e responsabilidades) e 

dados sobre as parcelas (por exemplo sua localização, tamanho, benfeitorias e valor). 

 Tradicionalmente, o propósito do cadastro é auxiliar na taxação da terra, na 

transferência de bens imóveis, na desapropriação e na redistribuição da terra.  

O cadastro auxilia as transações de terra complicadas fornecendo informações 

relevantes e ajuda a melhorar a eficiência daquelas transações e a segurança da posse 

                                            
12 Parcela: parte de alguma coisa; fração, fragmento. Jurídico: cada parte em que se divide a terra 
própria para a atividade rural (Houaiss, 2001). Por extensão o imóvel objeto de registro, que costuma 
vir de parcelamento de outro maior. 
Segundo Philips (1999) é a unidade básica de registro do cadastro imobiliário. 
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em geral. Provê os governos, em todos os níveis, com inventários completos de posse 

da terra para regulamentação e taxação. Essas informações também são usadas cada 

vez mais pelos setores privados e públicos para o desenvolvimento territorial, 

planejamento urbano e rural, administração territorial, e monitoramento ambiental. 

Como normalmente o cadastro é um sistema baseado em parcelas, a 

informação é geograficamente referenciada a unidades territoriais exclusivas e bem 

definidas. Essas unidades são definidas por limites formais ou informais que 

determinam a extensão territorial ocupada para uso exclusivo dos indivíduos ou 

grupos específicos de indivíduos (por exemplo, as famílias, corporações, e grupos 

comunais). Cada parcela possui um único código ou identificador da parcela. 

Exemplos destes códigos incluem endereços, coordenadas, ou número dos lotes 

mostrado em uma planta de levantamento ou mapa. 

 A representação gráfica dessas parcelas, conhecidas como mapas cadastrais, 

mostra a localização relativa de todas as parcelas em uma determinada região. Os 

mapas cadastrais, em geral, possuem escalas variando de 1:10.000 a 1:500. Os mapas 

de escalas grandes mostram com mais precisão as dimensões e características das 

parcelas e podem ser compilados a partir de cada parcela com base em levantamentos 

terrestres ou sensoriamento remoto e fotografia aérea. 

 A informação cadastral contida nos arquivos de texto ou atributo, tais como 

valor da terra, proprietário, uso, pode ser acessada através dos códigos únicos de 

parcelas, mostrados no mapa cadastral, criando assim um cadastro completo. 

 Segundo a FIG, o cadastro contém parte dos dados básicos requeridos em 

qualquer sistema público de informação territorial, já que a informação sobre as 

parcelas de terra e posse é freqüentemente requerida por diferentes usuários. Assim, 

um cadastro unificado e padronizado para cada jurisdição ajuda a evitar a duplicação 

e auxilia na troca eficiente de informação. 

 O cadastro desempenha um papel importante na regularização do uso da terra, 

sendo que os seus regulamentos estipulam condições para o estabelecimento inicial 

de uma parcela. Por exemplo: 

- subdivisão ou fusão;  

- uso da terra;  

- tamanho da parcela;  
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- facilidade de acesso aos sistemas de água, esgoto e estradas.  

 

No desenvolvimento territorial, o cadastro representa uma parte essencial da 

informação requerida pelo investidor privado, proprietários de terra e autoridades 

públicas para assegurar que os benefícios sejam maximizados e os custos 

econômicos, sociais e ambientais sejam minimizados. 

  

3.1.1 Cadastro técnico multifinalitário 

 

Segundo Loch (1994) apud Costa (2001), é um “banco de dados” que está 

fundamentado em medições ao nível de propriedade imobiliária, na legislação que 

rege a ocupação do espaço e na economia; deve ser o mais completo possível, de tal 

forma que qualquer usuário, seja pessoa física ou jurídica - privada ou pública - 

possa recorrer a ele como base para fundamentar os investimentos. 

 O cadastro multifinalitário é básico para qualquer tipo de planejamento local, 

municipal ou regional, uma vez que deve fornecer ao planejador todos os elementos 

que caracterizam a área de interesse. 

 Esse tipo de cadastro mostra-se como um passo decisivo para o 

estabelecimento da organização do uso da terra intra-propriedades e a regularização 

de posses de terras ao nível de município, sendo desta forma a base para o 

planejamento. 

 Costa (2001) entende que ao se associar informações ao imóvel, deve-se 

distinguir as inerentes ao mesmo, daquelas que são atributos. Deste modo o cadastro 

imobiliário é realmente aquele que se caracteriza pela posição, forma, medidas e 

área, podendo então ser denominado de cadastro físico territorial. 

Quando outras informações são associadas a este imóvel tais como: número 

de habitantes, sistema de infra-estrutura, coleta de lixo, renda familiar, comunicação 

(telefonia e TV a cabo) etc., com caráter mais censitário, pode ser denominado de 

cadastro técnico multifinalitário. 

 No Brasil o cadastro imobiliário é aquele que tem por unidade o imóvel 

(constituído de lote ou gleba e edificações ou benfeitorias se houver), geralmente 

estabelecido para fins tributários. Ao invés de conter todas as parcelas de uma 
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determinada área, contém apenas aquelas de interesse fiscal, não considerando como 

parcelas cadastráveis logradouros e outras áreas públicas (Carneiro, 2000 apud 

Costa, 2001). 

 Segundo Idoeta (1995), cadastro técnico municipal deve ser conceituado 

como um conjunto de dados com base na unidade imobiliária com finalidades 

múltiplas. Vários profissionais o denominam cadastro técnico multifinalitário, 

devendo substituir os atuais cadastros imobiliários sendo que sua estrutura deve 

oferecer os requisitos de confiabilidade, atualidade, acessibilidade e rapidez ao 

fornecer a informação. Considera importante a interação com os cartórios de 

Registros de Imóveis, para utilização compartilhada. 

 Quanto à estrutura básica propõe: 

a) Uma Carta Topográfica em escala 1:50.000 do IBGE, destinada a 

compreender o relevo geral do Município, sistema de drenagem geral, sistema viário 

básico e as relações desses elementos com os Municípios vizinhos. 

b) Uma Carta Topográfica na escala 1:10.000 ou 1:5.000 dependendo da 

densidade de informações, como carta básica para a construção das demais cartas 

nessas escalas e para o planejamento ao nível de bairro, macro planejamento de 

saneamento, redes elétricas , telefônicas, disposição de lixo etc. 

c) Uma Carta Cadastro Fundiário Rural na escala 1:5.000. 

d) Uma Planta de Referência Cadastral, Planta Genérica de Valores e plantas 

indicativas de equipamentos urbanos, todas em escala 1:5.000 ou 1:10.000, 

dependendo da carta básica. 

 e) Planta Cadastral da área urbanizada incluindo a planta de quadra, em escala 

1:1.000, básica para o cadastro de toda a infra-estrutura como: rede de água, rede de 

esgoto sanitário, rede elétrica, de telefone, sistema de águas pluviais, iluminação 

pública, arborização, controle das áreas de proteção ambiental e controle do sistema 

fundiário, inclusive do patrimônio público. 

 A informação pessoal dada por Philips durante a apresentação deste trabalho 

é de que cadastro multifinalitário é um sistema composto por um cadastro básico, 

que tem a única e exclusiva função de definir a parcela por medições e um número, 

que serve como chave para os demais cadastros temáticos, estes por sua vez com as 
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informações do imóvel, tais como: dados administrativos, fiscais, ambientais, 

econômicos, etc. 

 O cadastro básico junto com os cadastros temáticos formam um Sistema 

Cadastral também chamado de Cadastro Técnico Multifinalitário. 

 

3.1.2 Cadastro em outros países 

 

 Na Europa as tentativas do Estado em criar um sistema de cadastros fiscais 

tinham como objetivo instalar uma relação mais direta entre o contribuinte e o poder 

central diminuindo o poder do intermediário. O que parecia uma simples reforma 

tributária era na verdade uma mudança na raiz do Estado com a perspectiva de se 

criar um cidadão que mantém relações diretas com o centro do poder, sem 

intermediação. Com isso o cadastro, no século 18, é considerado um símbolo da 

modernização do Estado e tem a influência da revolução francesa de 1789, que 

trouxe para o mundo os princípios de liberdade, igualdade e do direito da 

autodeterminação do destino do homem comum (Philips, 2004). 

 Os interesses do poder central, do Imperador ou Rei, eram os mesmos da 

população, mas por motivos distintos. Ele queria quebrar ou reduzir o poder da classe 

inferior e média da nobreza, da igreja e dos demais intermediadores com os quais o 

governo central dividia o poder. A população predominantemente rural, vivia em 

absoluta dependência da nobreza e com uma carga tributária alta, razão pela qual era 

necessária a reforma do Estado (Philips, 2004). 

 O instrumento para a avaliação fiscal dos bens territoriais era o cadastro, 

muitos estados europeus os criaram, mas nenhum dispunha de um levantamento 

sistemático do território por impedimento das classes dos latifundiários da época, a 

nobreza e o clero. 

 O Imperador Carlos VI, da Áustria, escolheu o Ducado de Milão para criar 

um  modelo de cadastro baseado em um levantamento, mapeamento e avaliação de 

todas as parcelas do Ducado. A idéia era usar a experiência obtida na criação e no 

gerenciamento desse cadastro modelo para levantar e avaliar todo o império. 

Segundo Williamson (2001) apud Costa (2001), a evolução dos cadastros 

modernos tiveram início a partir dos cadastros europeus dos séculos 18 e 19, como o 
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cadastro napoleônico francês e o cadastro Maria Theresia, introduzido pela 

monarquia Austro-Húngaro. 

O século 19 pode ser considerado como o século do cadastro, pois 

praticamente todos os paises da Europa conseguiam controlar seus territórios a base 

de cadastros (Philips, 2004). 

 O mundo inteiro denomina os cadastros modernos que seguem o modelo do 

cadastro francês de Napoleônicos, na verdade foi o Imperador Carlos VI quem 

demonstrou, no Ducado de Milão, pela primeira vez na história, a viabilidade e as 

vantagens de um cadastro baseado em medições sistêmicas e foi sua filha a 

Imperatriz Maria Therésia quem concluiu e oficializou este cadastro. A cidade de 

Milão já tinha um cadastro fiscal desde 1248 que é, provavelmente, o mais antigo da 

Europa. O Ducado foi escolhido como modelo,  pois pelo tratado de Utrecht em 1714 

Milão passou ao domínio austríaco do Imperador Carlos VI da casa Habsburgo. 

 Os técnicos de Napoleão conheciam muito bem o modelo de Milão com as 

vantagens, os custos e o tempo de sua realização e usaram estes dados para planejar o 

cadastro para a França. 

 Nos últimos vinte anos nos países de língua inglesa, Canadá, Estados Unidos 

e Austrália, iniciou-se a aplicação sistemática de administração da terra. 

Segundo Molen (2001) apud Costa (2001) o sistema cadastral holandês é 

composto de 15 escritórios que atualizam o banco de dados e mapas digitais via 

internet. Os mapas cadastrais são compostos de 30.000 folhas no formato A0 e em 

meio digital desde 1997, através de vetorização. Esse sistema cadastral é integrado 

com os cartórios de imóveis, bem como com outros órgãos públicos, sendo 

disponibilizada parte das informações, via internet, para a população. 

Quanto a Grécia, Arvanitis (2001) apud Costa (2001) relata que a partir de 

1994 a Organização Cadastral e Cartográfica Nacional iniciou o Cadastro Nacional 

Integrado em 132.000 Km2 do território grego para obter informações precisas dos 

imóveis, a titulação e direitos, transferências e integração com o registro de imóveis, 

sendo os dados georreferenciados a ortofotocartas na escala 1:5.000. 

Segundo Silva, L.A.F. (2001) apud Costa (2001), Portugal também está 

modificando o modelo de administração de terra e pretende chegar a um plano 

estratégico para a implementação de um novo Sistema de Registro de Terra (SIRT), 
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cujo desenvolvimento está sob a coordenação do Instituto Português de Cartografia e 

Cadastro – IPCC. Os imóveis são codificados para identificação única, com 

georreferenciamento, descrição, forma, área e atividades econômicas, lançados em 

uma base cartográfica cadastral digital na escala 1:5.000, sendo os imóveis 

associados a um banco de dados multifinalitário; os serviços foram desenvolvidos em 

área piloto (Porto), para posterior extensão por todo o território português. 

O atual Instituto Geográfico Português – IGP, que sucedeu, em 2002,  o 

extinto IPCC, assim como o Centro Nacional de Informação Geográfica – CNIG, 

atualmente trabalha na informatização dos elementos gráficos e alfanuméricos do 

cadastro geométrico da propriedade rústica, constantes das cerca de 24 mil secções 

cadastrais13, que cobrem mais de 50% do País, e as fichas de prédio que representam 

os cerca de 2 milhões de prédios existentes (fonte www.igeo.pt, 2003). 

Os objetivos do IGP são: integrar os dados num sistema de gestão da 

informação cadastral, permitir a atualização da informação, manter o registro 

histórico dos dados, facilitar as futuras operações de renovação cadastral, melhorar o 

acesso à informação por parte do cidadão, produzir cópias de segurança da 

informação, evitar a sua deterioração e facilitar o seu armazenamento e 

manuseamento. 

 

3.1.3 Considerações 

 

Conforme descrito no item 3.1 o conceito de cadastro tem várias 

denominações, ou seja: cadastro físico, multifinalitário, multicadastro,  imobiliário, 

técnico municipal, ambiental, de infraestrutura, sócio-econômico etc. 

Visando uma uniformização de nomenclatura deve-se ter um cadastro básico 

como núcleo mínimo para todos os fins incluindo os dados necessários para o 

cartório de registro de imóveis e os demais, genericamente, denominados de 

cadastros temáticos. 

                                            
13 Secções Cadastrais são plantas topográfico-cadastrais, sem referências altimétricas, que abrangem 
conjuntos de prédios (imóveis). Representa, deste modo, a implantação cartográfica de um conjunto 
de prédios contíguos das zonas em regime de cadastro geométrico da propriedade rústica (IGP).  
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O cadastro básico deve conter informações que garantam a especialização do 

imóvel, ou seja: pontos de divisas georreferenciadas, confrontações, denominação se 

rural ou urbano, número de identificação, nome do proprietário e área (Lei nº 6.015). 

O cadastro temático será montado com as informações de interesse local, 

regional ou nacional, tendo como base o núcleo mínimo que é o cadastro básico. 

 

3.2 Rede de Referência Cadastral Municipal - RRCM 

 

 Segundo a NBR 14.166, é uma rede de apoio básico de âmbito municipal para 

todos os serviços que se destinem a projetos, cadastros ou implantação e 

gerenciamento de obras, sendo constituída por pontos de coordenadas planimétricas, 

materializados no terreno, referenciados a uma única origem e a um mesmo sistema 

de representação cartográfica, permitindo a amarração e conseqüente incorporação 

de todos os trabalhos de topografia e cartografia na construção e manutenção da 

Planta Cadastral Municipal e Planta Geral do Município, sendo esta rede amarrada ao 

Sistema Geodésico Brasileiro – SGB ficando garantida a posição dos pontos de 

representação e a correlação entre os vários sistemas de projeção ou representação. 

 A estruturação e a implantação da rede leva em conta no mínimo as 

atividades abaixo relacionadas (NBR 14.166, 1998). 

 

1 – estabelecer a área de abrangência do Sistema Topográfico Local - STL sobre 

a carta do IBGE, em escala 1:50.000 ou 1:100.000; 

2 – fixar o ponto central da área, cujas coordenadas geodésicas serão utilizadas 

nas transformações entre sistemas de coordenadas. Este ponto deve ser 

escolhido dentro da área urbanizada, fazendo-se, dessa forma, com que as 

áreas de deformação, praticamente nulas, coincidam com as áreas de maior 

valor de terreno; 

3 – definir a altitude média a ser adotada para o sistema topográfico local; 

4 – identificar o fuso, meridiano central e meridianos limites, no sistema de 

projeção Universal Transversa de Mercator - UTM, oficialmente adotado 

para a cartografia nacional; 
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5 – eleger um vértice do SGB, nas proximidades, para servir de amarração do 

STL; 

6 – inventariar vértices existentes, na área de abrangência da rede, averiguando 

suas características: localização, estabilidade, segurança, acessibilidade, 

intervisibilidade etc. e a que datum estão associados (Córrego Alegre, SAD-

69, WGS84), visando sua incorporação à rede de referência cadastral. 

 

 Os elementos da rede são classificados em:  

 

- marcos geodésicos de precisão;  

- marcos geodésicos de apoio imediato;  

- marcos referenciadores de divisas estaduais e municipais;  

- referências de nível de precisão;  

- referência de nível de apoio imediato;  

- referência de nível topográfica;  

- pontos topográficos;  

- pontos de referência de segmentos de logradouros;  

- pontos de esquina;  

- pontos de referência de quadras;  

- pontos de referência para estrutura fundiária;  

- pontos de referência de glebas. 

 

 Os marcos geodésicos de apoio imediato devem necessariamente apoiar-se 

em marcos geodésicos do IBGE, próximos à área. 

 Não havendo estes vértices, deve-se transportar coordenadas dos vértices 

mais próximos, com a exatidão constante no quadro I – Sistema Geodésico 

Brasileiro, Classificação dos Levantamentos Geodésicos, do documento: 

Especificações e Normas Gerais para Levantamentos Geodésicos do IBGE. 

 Nas áreas urbanizadas a densidade aproximada de marcos geodésicos de 

apoio imediato é de um para cada 3 km² e na área rural de um para cada 16 km² a 50 

km², dependendo da densidade demográfica de interferências e do uso e ocupação do 

solo. 
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 A materialização dos marcos geodésicos de apoio imediato deve ser feita em 

pontos altos do terreno e nos altos dos edifícios de grande porte e ainda, se possível, 

em propriedades públicas, seguindo as orientações e os modelos constantes da NBR 

13.133. 

 Os elementos da Rede de Referência Cadastral podem ter suas coordenadas 

plano-retangulares determinadas nos Sistemas Transverso de Mercator (UTM – RTM 

– LTM) como no Sistema Topográfico Local. Neste caso a origem do STL é também 

a origem do seu sistema de coordenadas plano-retangulares (X e Y). 

 

3.3 Sistema Topográfico Local – STL  

 

 É um sistema de representação, em planta, das posições relativas de pontos de 

um levantamento topográfico com origem em um ponto de coordenadas geodésicas 

conhecidas. 

Todos os ângulos e distâncias de sua determinação são representados, 

conforme figura 3.1, em verdadeira grandeza, sobre o plano tangente à superfície de 

referência (elipsóide de referência) do sistema geodésico adotado, na origem do 

sistema, no pressuposto de que haja, na área de abrangência do sistema, a 

coincidência da superfície de referência com a do plano tangente, sem que os erros, 

decorrentes da abstração da curvatura terrestre, ultrapassem os erros inerentes às 

operações topográficas de determinação dos pontos do levantamento.  
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Figura 3.1 - Elementos do STL 

 

3.3.1 Área de abrangência do STL 

 

 A área de abrangência será função da precisão requerida para a determinação 

das posições dos pontos levantados pelo levantamento topográfico e do erro 

decorrente da desconsideração da curvatura terrestre, que por sua vez, é função da 

distância do ponto mais afastado do levantamento em relação à origem do sistema. 

 Para Idoeta; Marcouizos (1997), os valores ideais para as dimensões radiais à 

origem, determinantes da área de abrangência do sistema são: 

- de um modo geral: 80 km para um erro relativo máximo de 1:15.000; 

- para cartografia de âmbito municipal: 70 km para um erro relativo máximo 

de 1:20.000, e 
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- para cartografia, em áreas urbanas e especiais: 35 km para um erro relativo 

de 1:100.000. 

Estes valores podem ser reduzidos em função do relevo do terreno.  As 

altitudes da maioria dos pontos do terreno, na dependência da sua configuração e da 

finalidade do levantamento topográfico, não devem afastar-se de mais ou menos 

150m da altitude média do terreno. 

A origem do STL deve estar posicionada, geograficamente, de modo a que 

nenhuma coordenada plano-retangular, isenta do seu termo constante, tenha valor 

superior a 50 km (NBR 14.166). 

A dimensão máxima do plano topográfico é limitada a 70 km, a partir da 

origem do STL, de maneira que o erro relativo, decorrente da desconsideração da 

curvatura terrestre, não ultrapasse 1:50.000 nesta dimensão e 1:20.000 nas 

imediações da extremidade desta dimensão, sendo que a dimensão máxima do plano 

topográfico é a metade da diagonal de um quadrado de 100 km de lado, 

correspondente à área máxima de abrangência do Sistema Topográfico Local. 

Tanto no caso dos valores ideais para a determinação da área de abrangência 

do sistema como no de suas reduções em função do relevo do terreno, novos planos 

tangentes devem ser estabelecidos, caracterizando sistemas topográficos locais com 

origens distintas, interligados entre si por pontos comuns com coordenadas 

geodésicas conhecidas. 

 

3.3.2 Criação do STL 

 

 Começa com o cálculo das coordenadas plano-retangulares dos pontos 

geodésicos utilizados como apoio geodésico ao levantamento topográfico 

considerado. 

 Estas coordenadas são obtidas a partir das coordenadas geodésicas destes 

pontos ( ) e das coordenadas geodésicas da origem (O) do sistema ( ), por 

intermédio das fórmulas da solução inversa do problema geodésico de transporte de 

coordenadas geodésicas, ou seja, aquelas fórmulas aplicadas no cálculo de azimutes e 

lados geodésicos, sendo um dos pontos a origem do sistema, (O) ( ), e o outro, 

λφ , 00 ,λϕ

00 ,λϕ
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o ponto geodésico P ( ) cujas coordenadas plano-retangulares são objetos de 

determinação. 

pp ,λϕ

 A origem do sistema pode ser, ou não, um ponto do apoio geodésico. Sendo 

um ponto geodésico, é importante que o mesmo se localize nas proximidades do 

centro da área do levantamento. 

 Não sendo um ponto geodésico, pode ser escolhido um ponto qualquer, não 

necessariamente identificado e materializado no terreno, convenientemente 

escolhido, a fim de que o ponto mais afastado da área de abrangência do sistema não 

proporcione um erro devido à desconsideração da curvatura da terra maior que o erro 

possível de ser cometido pela operação topográfica da determinação deste ponto. 

 A partir dos pontos geodésicos com coordenadas plano-retangulares no 

sistema topográfico local, são obtidas as coordenadas plano-retangulares dos demais 

pontos levantados topograficamente. 

 

3.4 Sistema de projeção Universal Transversa de Mercator – UTM 

 

 Sistema de representação cartográfica adotado pelo Sistema Cartográfico 

Brasileiro, recomendado em convenções internacionais das quais o Brasil foi 

representado como entidade participante. 

 O sistema é universal, pois é aplicável em toda a extensão do globo terrestre; 

é uma projeção cilíndrica de eixo equatorial, portanto, transversa; é conforme, não 

deformam ângulos, portanto mantém a forma das figuras dentro de certos limites de 

extensão e recebe o nome de Mercator em homenagem ao primeiro idealizador desse 

tipo de projeção, o holandês Gerhard Kremer, cujo nome latinizado é Gerardus 

Mercator. 

No Brasil, o sistema de referência oficial é o Sistema Geodésico Brasileiro – 

SGB que foi realizado pela implantação de um conjunto de pontos demarcados, 

denominado rede geodésica, ao longo do território brasileiro, e utiliza o elipsóide 

internacional de 1967. O SGB integra o SAD-69 definido em 1969 para o Sistema 

Sul-Americano. 

À época de sua realização os métodos utilizados não permitiam a obtenção de 

acurácia nas coordenadas como a que é obtida pelo GPS (Global Positioning 
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System), portanto o SGB tem sido aprimorado mediante a introdução de redes 

geodésicas estaduais e de estações da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo 

(RBMC). Para este fim é empregado o GPS cujo sistema de referência geodésico é o 

WGS-84 (World Geodetic System of 1984) que adota o elipsóide de parâmetros 

geométricos a = 6.378.137 m e achatamento f = 1/298,257 223 563. 

Cada vez mais é efetivada a passagem para a utilização dos sistemas 

geodésicos de orientação geocêntrica. A RBMC constitui uma parte das estações que 

realizam o Sistema de Referência Geocêntrico das Américas (SIRGAS) (Moraes, 

2001). 

Embora haja uma correspondência biunívoca entre as coordenadas geodésicas 

e as plano-retangulares UTM, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE, quando ao lado das coordenadas geodésicas dos pontos do Sistema Geodésico 

Brasileiro – SGB, fornece suas correspondentes coordenadas UTM, visa tão somente 

a localização dos pontos geodésicos nas folhas de carta do Sistema Cartográfico 

Brasileiro. Nesse sistema a representação cartográfica é feita nas séries de cartas nas 

escalas 1:250.000, 1:100.000, 1:50.000 e 1:25.000. (Idoeta, Marcouizos, 1997). 

Idoeta; Marcouizos (1997) alertam que o sistema UTM, muitas vezes usado 

em escalas maiores que 1:10.000, não deveria ser usado, deveria sim, ficar restrito às 

escalas pequenas e médias e nunca como base cartográfica para projetos e locação de 

obras de engenharia, principalmente em áreas urbanas. 

Dependendo do tamanho e da conformação da área do terreno ou da extensão 

de uma faixa do terreno, a abstração da curvatura terrestre decorrente da 

transformação de coordenadas UTM em topográficas locais, somente com aplicação, 

nas coordenadas UTM, das correções relativas ao fator de deformação linear (K) e ao 

fator de elevação, sem o estabelecimento de uma origem, pode conduzir a erros além 

do limite de precisão requerido pelo levantamento topográfico, ou seja, os erros 

decorrentes dessa abstração podem superar os erros inerentes às operações 

topográficas, em campo. 
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3.5 Sistemas de posicionamento 

 

Existem vários sistemas de posicionamento sendo o GPS (Global Navigation 

Satellite System) o principal. Outras possibilidades são: SLR (Satellite Laser Range); 

DORIS (Doppler Orbitography and Radiolocation Integrated by Satellite); 

GLONASS (Global’naya Navigatsionnaya Sputnikova System) e Galileo, sistema 

global de navegação por satélite proposto pela Agência Espacial Européia, composta 

por 14 nações e programado para entrar em operação em 2008. 

O financiamento do sistema Galileo deverá ser garantido pelo orçamento da 

União Européia, através da ESA (European Space Agency), da rede de transporte 

européia (Trans-European Networks), de fundos adicionais resultantes do 

envolvimento de outras agências ou instituições da União Européia, de cooperação 

internacional com outras nações, tais como: Rússia, Canadá e Japão. Está prevista 

uma parceria público-privada para obter financiamento complementar (Monico, 

2000). 

Apesar do alto desempenho e grande aceitação do sistema GPS ele não é 

recomendado para atividades que exigem, em tempo real, alto grau de confiabilidade, 

acurácia, integridade e disponibilidade, como por exemplo na aviação - na 

aproximação e pousos precisos (Monico, 2000). 

Mesmo a integração GPS – GLONASS não atende aos requisitos de acurácia 

necessários para a aviação. 

Para atender essas exigências discute-se o conceito GNSS (Global Navigation 

Satellite System) onde se inclui a proposta do Galileo. 

A primeira geração, denominada GNSS-1, consiste na ampliação do GPS e 

GLONASS. Como exemplos temos o WAAS (Wide Area Augmentation System) e o 

EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) com objetivos de 

atender apenas os países europeus. 

A Segunda geração, GNSS-2, deverá desenvolver-se em um sistema 

completamente novo, com controle civil internacional, atendendo a todos os 

requisitos necessários ao uso civil. 

 O sistema Galileo, de arquitetura global, aproveitará a estrutura já montada 

para o EGNOS com acréscimo de algumas estações terrestres para que o segmento 
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de controle tenha alcance global. Ao todo 12 estações dará suporte a determinação de 

órbitas e sincronização do tempo. 

 O segmento espacial tem uma opção composta de 21 satélites de órbita média 

(MEOs – Medium Earth Orbits) tal como o GPS e GLONASS e 3 GEOs – (GEO - 

estacionário) ou Geo-síncrono inclinada (IGSOs – Inclined Geosyncbronous) com 3 

planos orbitais com inclinação de 65º e altura de 19.100 km. Outra opção é composta 

de 36 satélites MEOs e 9 GEOs ou IGSOs, com 4 planos orbitais de inclinação de 

65º e altura de 19.100 km. 

 A primeira opção necessita de integração com o GPS para garantir a 

performance requerida, já a segunda opção não necessita.  

Para aplicações que requerem alto nível de segurança essas opções exigem a 

implantação de GEBASs – Ground Based Augmentation System – (Sistema 

aumentado baseado no solo). Um GBAS é composto por ao menos uma estação de 

referência, uma ou mais estações monitoras, e vários transmissores que são 

denominados de pseudo-satélites, os quais transmitem sinais iguais aos do GPS. Eles 

serão instalados próximos aos aeroportos, visando dar suporte aos processos de 

pouso e decolagem. 

 A estrutura do sinal do Galileo será baseada em até 4 portadoras da banda L e 

dependendo de acordos internacionais, 2 freqüências poderão ser idênticas às do 

GLONASS e as outras duas iguais às do GPS, ou mesmo a duas outras atribuídas à 

União Européia – UE. 

 Com a nova estrutura de sinais os usuários serão beneficiados no que 

concerne à solução da ambigüidade. A acurácia do sistema será muito similar a do 

GPS após sua modernização. 

 Será oferecido ao público um Serviço de Acesso Aberto – OAS, sem custos 

diretos. Um Serviço de Acesso Controlado – CAS1, para usuários que exigem um 

serviço garantido e com contrato de responsabilidade, com cobrança de taxa. Um 

Serviço de Acesso Controlado – CAS2 – para uso militar e aplicações críticas de 

segurança. 

 Os Estados Unidos mantêm quase que um monopólio nesse campo; a entrada 

dos europeus com o Galileo deverá trazer benefícios para todos os usuários, não 
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apenas na melhoria da qualidade do posicionamento, mas também quanto à redução 

de custos dos equipamentos e serviços (Monico, 2000). 

 

3.5.1 Sistema GPS 

 

Sistema de radionavegação desenvolvido pelo Departamento de Defesa dos 

Estados Unidos da América – DoD. 

Em 27.04.1995 foi declarado operacional com 25 satélites em órbita: satélites 

PRN12 do Bloco I e os demais do Bloco II. 

O governo dos Estados Unidos determinou a desativação da AS (Selective 

Availability – Disponibilidade Seletiva) melhorando a acurácia das observações e 

assegurou a continuidade do serviço GPS sem cobrança de taxas diretas e decide 

desenvolver e implementar a ampliação do GPS. 

A constelação atualmente (junho 2000) em operação conta com 28 satélites 

dos Blocos II, IIA, II-A e IIR. 

A geração de satélites que substituirão os do Bloco IIR será denominada IIF e 

contará com 33 satélites. 

Está prevista a inclusão de um segundo sinal, para uso civil, na portadora L2, 

além da introdução da portadora L5. 

O GPS oferece dois serviços: SPS (Standard Positioning Service), disponível 

a todos os usuários sem cobrança de taxas e o PPS (Precise Positioning Service), 

disponível para uso militar e usuários autorizados. 

A acurácia do sistema é limitada por conveniência do DoD e para tal é 

adotado: 

 

• o AS (Anti-Spoofing), que é um processo de criptografia do código P, 

utilizado para medir distâncias, visando protegê-lo de imitações; 

 

• o SA (Selective Availability), que é a manipulação das mensagens de 

navegação e da freqüência dos relógios dos satélites, não permitindo obter a 

acurácia possível pelo GPS. Em 02.05.2000, às 0h TU, o governo americano 

aboliu essa limitação melhorando o nível de acurácia em torno de 10 vezes. 
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3.5.1.1 Segmentos do GPS 

 

O segmento espacial consiste de 24 satélites distribuídos em seis planos 

orbitais igualmente espaçados, com quatro satélites em cada plano, numa altitude de 

20.200km, aproximadamente, inclinação de 55º em relação ao equador e período 

orbital de 12 horas siderais. 

A posição dos satélites se repete a cada dia 4 minutos antes que a do dia 

anterior. Essa configuração garante que, no mínimo, 4 satélites sejam visíveis em 

qualquer lugar da superfície da terra a qualquer hora. 

Os Blocos II e IIA, primeira e segunda geração de satélites GPS, 

respectivamente, são compostos por 28 satélites operacionais que garantem a 

configuração mínima de 24 satélites. 

O segmento de controle do GPS conta com 5 estações de controle 

pertencentes a AAF (American Air Force): Ascencion Island, Diego Garcia, 

Kwajalein, Hawaii e Colorado Springs, sendo que as três primeiras possuem antenas 

para transmitir os dados para os satélites. O controle central está localizado no 

Colorado em Colorado Springs - MCS - Master Control Station. 

O segmento de usuários é constituído pelos receptores GPS destinados a 

navegação, geodésia ou outra atividade que o usuário possa criar.  

Atualmente é praticamente indispensável o uso do sistema GPS, pela 

qualidade de resultados e desempenho no desenvolvimento dos diversos serviços. 

Os receptores possuem uma antena com pré-amplificador, seção de RF 

(radiofreqüência) para identificação e processamento do sinal, microprocessador para 

controle do receptor, amostragem e processamento dos dados, oscilador, interface 

para o usuário, painel de exibição e comandos, provisão de energia e memória para 

armazenar os dados 

Os receptores são classificados segundo os usuários: civil e militar; segundo a 

aplicação: navegação, geodésico, para SIG e de aquisição de tempo; segundo os 

dados: código C/A, código C/A e portadora L1, código C/A e portadora L1 e L2, 

código C/A e P e portadoras L1 e L2, portadora L1 e portadora L1 e L2. 
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3.5.2 Precisão dos resultados do GPS – DOP (Dilution of Precision) 

 

O DOP depende basicamente da precisão da observação da pseudodistância, 

expressa pelo erro equivalente do usuário UERE (User Equivalent Range Error) que 

é associado ao desvio padrão da observação  bσ   e da configuração geométrica dos 

satélites, obtida pelos DOPs. 

 

Hσ = HDOP bσ  para posicionamento horizontal 

Vσ = VDOP bσ  para posicionamento vertical 

Pσ = PDOP bσ  para posicionamento tridimensional 

Tσ = TDOP bσ  para determinação de tempo 

 

O efeito combinado de posição tridimensional e tempo é denominado GDOP 

(Geométrica), dado pela expressão: 

GDOP = ((PDOP)2 + (TDOP)2)1/2 

O PDOP pode ser interpretado como o inverso do volume (V) de um tetraedro 

formado pelas posições do usuário e dos 4 satélites. 

 

PDOP = 1/V 

 

Um PDOP mínimo indica uma melhor geometria. Podemos concluir que 

quanto menor os DOPs melhor configuração para o posicionamento. 

Admitindo-se que as observações sejam igualmente confiáveis e que não 

estejam correlacionadas, a diagonal da MVC dos parâmetros fornece uma estimativa 

de erro das componentes Leste Eσ  , Norte Nσ  , Vertical Vσ  e relógio . Tσ

A qualidade de componentes específicas é dada pelas suas variâncias. 

 

Pσ  = (σ  +  + )2
E σ2

N σ2
V

1/2   
Vσ  = (σ )2

V
1/2 

Hσ  = (  + σ )σ2
E

2
N
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Tσ  = (σ )2

T
1/2 
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3.5.3 Métodos de posicionamento 

 

Existem diversos métodos de utilização do sistema GPS, todos têm por 

princípio a medida da distância entre o satélite e o receptor. Para o objetivo deste 

trabalho que é o georreferenciamento, o método utilizado é o diferencial estático base 

simples, ou solução em rede ou rápido-estático. A abordagem dos métodos, 

apresentada a seguir é de Bueno (1995). 

 A metodologia do posicionamento diferencial estático foi desenvolvida pelo 

Massachusetts Institute of Technology – MIT , em 1981. No ano seguinte foi 

absorvida pelo National Geodetic Survey, e desde então tem sido objeto de pesquisas 

deste órgão que já desenvolveu diversas alterações. 

 

3.5.3.1 Base simples 

  

É o método mais comum de posicionamento diferencial por GPS. Para evitar 

eventuais enganos uma análise estatística dos dados, após processamento, deve ser 

feita. Onde é necessário maior nível de confiabilidade é recomendável à formação de 

um polígono para obter superabundância de medições e proceder a um ajustamento. 

O método de rastreio prevê a utilização de dois receptores. O primeiro é 

instalado sobre um vértice que tenha suas coordenadas conhecidas no sistema 

WGS84, denominado como ponto fixo, e o segundo é instalado no marco cujas 

coordenadas se deseja determinar. 

O tempo mínimo de observação varia em função do comprimento da base e 

da precisão desejada. É possível obter bons resultados em bases de até 3 km com 15 

minutos de observação da freqüência L1. A qualidade das observações com tempos 

curtos depende de uma adequada geometria e da ausência de perdas de ciclo e  

multicaminhamento. 

Com a observação simultânea dos satélites comuns aos dois receptores, 

obtém-se uma sessão de observação em arquivos digitais gerados durante o 

rastreamento. O processamento desses arquivos fornecerá: o vetor entre as duas 

estações, suas projeções em um plano tangente ao elipsóide no ponto fixo, as 
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coordenadas do ponto desconhecido, os azimutes e uma série de parâmetros 

estatísticos a respeito da solução das observações. 

A solução por base simples apresenta um resultado sem controle adequado 

para determinação de coordenadas no âmbito geodésico e topográfico. O controle de 

erros operacionais, de instrumental e mesmo no programa de cálculo, é insuficiente 

em uma única sessão. É necessário que mesmo num simples transporte de 

coordenadas, o usuário determine um terceiro ponto auxiliar, formando um triângulo 

para proceder ao ajustamento, obtendo desta maneira o conhecimento dos erros com 

maior segurança. 

 

3.5.3.2 Solução em rede 

 

Método usado para projetos com estabelecimento de um conjunto de pontos, 

rede, que uma vez definidos são observados em sessões separadas para cada par de 

pontos, convenientemente escolhidos e neste caso emprega-se dois receptores. Outra 

solução consiste em observar mais de duas estações simultaneamente, chamado 

método de multi-estação. O método de multi-sessão é uma variação que se aplica a 

redes com várias sessões. A vantagem destes métodos é o melhor aproveitamento de 

informações comuns às estações no ajustamento empregado na solução. 

De acordo com a acurácia pretendida, deve ser elaborado um projeto da rede 

a ser executada considerando o grau de confiabilidade da rede, estabilidade dos 

marcos, logística etc.. Também será importante observar para o processamento, os 

vetores independentes, ou seja: aqueles que compõem uma poligonal aberta 

qualquer, para uma dada sessão de rastreio, onde participam 3 ou mais receptores. 

A quantidade de vetores possíveis e o correspondente número de vetores 

independentes em uma sessão com  R  receptores, é dado pelas expressões abaixo. 

 

( )
2

1RRVp

−
=  número de vetores possíveis 

 

 Vi = (R – 1)  número de vetores independentes 
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No método multi-estação os vetores independentes, observados 

simultaneamente são calculados em uma única solução. Além da distância, ou linhas 

de base, obtém-se as coordenadas da rede e a correspondente matriz 

variância/covariância. Esta, contém informações mais adequadas relativas a precisão 

das observações simultâneas entre as estações. Para compor redes geodésicas, este 

tipo de solução é preferível, pois explora melhor o potencial de precisão do GPS, 

elevando-se a confiabilidade das soluções. 

Quando a rede possui muitos pontos o método a ser usado é o de multi-

sessão. A condição básica é que cada sessão seja conectada ao menos a uma outra e 

através de no mínimo um vértice em comum. Quanto mais estações em comum entre 

duas sessões, maior a confiabilidade da rede. Entretanto, deve haver um equilíbrio 

entre a confiabilidade, a logística e o fator econômico do projeto. A solução multi-

sessão é rigorosa e equivalente ao ajustamento em bloco se as matrizes de 

variância/covariância de cada sessão individual for usada de forma adequada 

(Seeber, 1993 apud Bueno, 1995). 

 

3.5.3.3 Rápido-estático 

 

O método rápido-estático é considerado como uma variação do método de 

posicionamento diferencial estático. Requer poucos minutos de observação e 

emprega diferentes estratégias para conseguir uma rápida solução da ambigüidade. É 

possível obter precisão de 1 a 10 ppm sob circunstâncias normais e é um método 

adequado para levantamento de linhas base de até 10 km (Mônico, 2000). 

A utilização do método é propícia para levantamentos em que se deseja alta 

produtividade, mas há muita obstrução entre as estações a serem levantadas. Pode 

utilizar receptores de simples (L1) ou dupla freqüência (L1 e L2).  

Um receptor serve como base, permanecendo fixo sobre uma estação de 

referência, coletando dados, enquanto um outro receptor percorre as estações de 

interesse permanecendo na estação cerca de 5 a 20 minutos para coletar dados. Não 

há necessidade de continuar rastreando durante o deslocamento entre estações, o que 

permite desligar o receptor móvel. 
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Os dados coletados simultaneamente na estação de referência e nas estações a 

determinar, formando várias linhas bases, são processados. Para que os resultados 

apresentem razoável nível de precisão, o vetor de ambigüidade envolvido em cada 

linha base deve ser solucionado, isto é, fixado como inteiro. Deve-se utilizar um 

algoritmo adequado de solução da ambigüidade, ou mesmo aqueles envolvidos nas 

técnicas denominadas OTF (on-the-fly) (Seeber, 1993 apud Mônico, 2000). 
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CAPÍTULO 4 

 

Escrituração no Registro de Imóveis conforme a Lei nº 6.015/73 

 

4.1 Introdução 

 

Atualmente no cartório de Registro de Imóveis se faz a escrituração do 

registro e a averbação dos títulos ou atos de diversos tipos: declaratórios14, 

translativos15 e extintivos de direitos reais sobre imóveis reconhecidos em lei, inter 

vivos ou mortis causa, quer para sua constituição, transferência e extinção, quer para 

sua validade em relação a terceiros, quer para a sua disponibilidade. 

A escrituração do registro deve ser feita nos seguintes livros: 

 

- Livro nº 1 – Protocolo 

- Livro nº 2 – Registro Geral 

- Livro nº 3 – Registro Auxiliar 

- Livro nº 4 – Indicador Real 

- Livro nº 5 – Indicador Pessoal 

 

4.2 Livro nº 1 - Protocolo 

 

 Servirá para anotação resumida de todos os títulos apresentados diariamente 

tendo como requisitos da escrituração: o número de ordem, que seguirá 

indefinidamente nos livros da mesma espécie; a data da apresentação; o nome do 

apresentante; a natureza formal do título, tais como: hipotecas, penhor, servidões, 

cédulas de crédito rural, compromissos de compra e venda. 

 Como livro de recepção dos títulos, desempenha uma função autônoma, que é 

a de reservar a posição registral correspondente à ordem de chegada dos títulos, 

enquanto se verifica a sua legitimidade. 

                                            
14 Declaratório: Ato em que o juíz declara a existência ou não de uma dada situação jurídica 
(Houaiss, 2001). 
15 Translativo: Ato em que há transferência ou transmissão (Houaiss, 2001). 
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 No sistema brasileiro a inscrição se prende ao título ou causa jurídica da 

aquisição, cuja legitimidade precisa ser apurada previamente sem prejuízo da 

prioridade que lhe caiba pela ordem de sua apresentação. 

 Graças a anotação prévia ordenada do título no protocolo, torna-se possível 

examinar os requisitos de sua legitimidade sem o risco de que outro título lhe tome o 

lugar na inscrição. É o assinalamento da ordem de apresentação de cada título que 

permite assegurar que só aquele revestido de legitimação e de prioridade chegará à 

inscrição, transpondo o vestíbulo do Registro de Imóveis, que é o protocolo. 

Dada a geminação do título causal com a inscrição, é preciso que a 

apresentação do primeiro ao registro de imóveis fique marcada, a fim de que, 

enquanto se examina a sua legitimidade, não sofra a segunda com o eventual 

ingresso de outro título conflitante. A anotação prévia do título no protocolo serve 

para evitar esse risco e antecipar a eficácia da inscrição, fazendo-a valer antes de ser 

materialmente escriturada no livro próprio. 

 Dentre os livros atuais do Registro de Imóveis, o protocolo foi o único que se 

manteve encadernado, já que deixou de ser incluído entre os que podem ser 

substituídos por fichas. Esse privilégio de conservar o arcabouço tradicional lhe 

assegura relativa imunidade ao desgaste e à fraude, ao mesmo tempo, põe a salvo a 

prioridade dos direitos. Contudo, não é completamente invulnerável, porque pode 

sofrer a repercussão da fraude que se praticar no livro de registro geral, quando este 

for escriturado em fichas. 

 Na verdade, os direitos reais, como os seus titulares, se apóiam em dois pés, o 

protocolo e o livro de inscrição (registro geral), de sorte que, se este tiver uma de 

suas folhas substituídas por uma ficha fraudulenta, o outro se desequilibrará, portanto 

dificultando manobras ardilosas. 

  

4.3 Livro nº 2 – Registro Geral 

 

 É destinado à matrícula dos imóveis e outros atos de registros e averbações. 

Enquanto o protocolo seleciona e numera os títulos registráveis, o livro de registro 

geral os recebe em definitivo para imprimir-lhes o efeito que a legislação lhes atribui. 
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 A introdução do fólio real traz uma grande simplificação, centralizando todos 

os assentos relativos ao imóvel, reunindo todos os direitos que sobre ele recaem em 

um único lugar. Assim como a cada imóvel cabe um lugar certo na superfície 

terrestre, a cada imóvel cabe também um lugar certo no registro. 

 A história que se escreve à medida que os fatos ocorrem, está concentrada nas 

folhas relativas ao imóvel, e sempre pronta para ser lida e para, em qualquer tempo, 

mostrar como pode ser continuada (princípio da continuidade). 

 

A escrituração obedecerá as seguintes normas:   

• cada imóvel terá matrícula própria, que será aberta por ocasião do primeiro 

registro; 

 

• são requisitos da matrícula: 

- o número de ordem, que seguirá ao infinito; 

- a data; 

- a identificação do imóvel, feita mediante indicação de suas 

características e confrontações, localização, área e denominação, se 

rural ou logradouro e número, se urbano, e sua designação cadastral, 

se houver (artigo 176 da Lei 6.015/73); 

- o nome, domicílio e nacionalidade do proprietário, bem como:  

a) tratando-se de pessoa física: o estado civil, a profissão, o número de 

inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda ou 

Registro Geral da cédula de identidade, ou à falta deste, sua filiação;  

b) tratando-se de pessoa jurídica: a sede social e o número de inscrição 

no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda; 

- o número do registro anterior; 

 

• são requisitos do registro nesse livro nº 2: 

- a data; 

- o nome, domicílio e nacionalidade do transmitente, ou do devedor e 

do adquirente, ou credor, bem como:  
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a) tratando-se de pessoa física: o estado civil, a profissão, o número de 

inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda ou 

Registro Geral da cédula de identidade, ou à falta deste, sua filiação;  

b) tratando-se de pessoa jurídica: a sede social e o número de inscrição 

no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda; 

- o título da transmissão ou do ônus; 

- a forma do título, sua procedência e caracterização; 

- o valor do contrato, da coisa ou da dívida, prazo desta, condições e 

mais especificações, inclusive os juros, se houver. 

 

Embora desapareça a possibilidade de duplo registro do mesmo imóvel, 

reconhecido como tal, na folha própria, é possível uma dupla matrícula, em folhas 

diferentes, quando não descoberta a tempo a sua identidade, dissimulada, por 

exemplo, em desmembramento de grande área. Daí o risco de iniciar-se uma dupla 

cadeia de inscrições, em folhas autônomas, relativas ao mesmo imóvel, por não ter o 

registrador meio de saber que se pretende inscrever um imóvel já inscrito em nome 

de outra pessoa. 

Carvalho, 1982 exemplifica o caso quando certos lotes da zona praieira (Rio 

de Janeiro) foram vendidos fraudulentamente duas vezes, graças ao expediente da 

troca da rua da testada pela do fundo. 

No sistema brasileiro, entre as cautelas está a cabal identificação do imóvel 

nas escrituras e atos judiciais, pois a vigente lei de registros públicos, manda 

especializá-lo com precisão, chegando a exigir que se indique, quando se tratar de 

terreno, se esse fica do lado par ou do lado ímpar do logradouro, em que quadra e a 

que distância métrica da edificação ou da esquina mais próxima. 

Novamente Carvalho, 1982 exemplifica situação comprometedora sendo 

suficiente para isso que se mude o ponto de referência para situar o imóvel, qual seja:  

 

“Um terreno na rua A com frente de 10 metros, distante, pelo lado direito, 46 metros 

da esquina da rua B e a de outro imóvel à mesma rua A, com a mesma largura, mas 

distante, pelo lado esquerdo, 16 metros da esquina da rua C.” 
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Essas descrições poderiam coincidir com o mesmo imóvel, mas essa 

possibilidade vai diminuindo principalmente em face das providências fiscais e da 

regulamentação das vendas de lotes de terrenos urbanos e rurais constantes da 

legislação vigente. 

Destacam-se as observações apresentadas por Carvalho, 1982, pois 

contribuem para que as autoridades municipais, estaduais e federais envidem 

esforços para a criação do cadastro, bem como sua vinculação com o registro de 

imóveis, para dirimir quaisquer dúvidas quanto à localização e situação dos imóveis 

e a conseqüente importância e necessidade de obtenção de informações 

georreferenciadas dos imóveis urbanos e rurais, objetivo deste trabalho. 

Carvalho, 1982 cita que as confrontações abrangem as linhas de limites que 

determinam a figura do imóvel, por mencionarem marcos e metragens, mas não 

indicam a sua posição no espaço, que depende de referência aos confrontantes ou de 

amarração geográfica. Se as linhas de limites se definirem por marcos, metragens e 

rumos em graus, então ficará indicada também a posição, tornando dispensáveis os 

nomes dos confrontantes, cuja obtenção ás vezes é difícil, mas a dispensa só não 

oferecerá risco à segurança dos direitos e á individuação do imóvel em cartório, 

quando se instituir o cadastro. 

Associar a segurança dos direitos e a individuação do imóvel com a 

instituição do cadastro é realmente necessário, porém não estará garantida a posição 

do imóvel simplesmente se as linhas de limites se definirem por marcos, metragens e 

rumos em graus, como menciona Carvalho, 1982. Somente será verdadeira a 

afirmação se os marcos mencionados forem georreferenciados. 

 

4.4 Livro nº 3 – Registro Auxiliar 

 

 É destinado ao registro dos atos que, sendo atribuídos ao Registro de Imóveis 

por disposição legal, não digam respeito diretamente ao imóvel matriculado. 
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Os seguintes atos são registrados: 

 

- a emissão de debêntures16, sem prejuízo do registro eventual e 

definitivo, na matrícula do imóvel, da hipoteca, anticrese17 ou penhor 

que abonarem especialmente tais emissões, firmando-se pela ordem 

do registro à prioridade entre as séries de obrigações emitidas pela 

sociedade; 

- as cédulas de crédito rural e de crédito industrial, sem prejuízo do 

registro da hipoteca cedular; 

- as convenções de condomínio; 

- o penhor de máquinas e de aparelhos utilizados na indústria, 

instalados e em funcionamento, com os respectivos pertences ou sem 

eles; 

- as convenções antenupciais; 

- os contratos de penhor rural; 

- os títulos que, a requerimento do interessado, forem registrados no seu 

inteiro teor, sem prejuízo do ato praticado no livro nº 2. 

 

4.5 Livro nº 4 – Indicador Real 

 

 É o livro onde figuram todos os imóveis que constam dos demais livros, 

devendo conter sua identificação, referência aos números de ordem dos outros livros 

e anotações necessárias. 

 

4.6 Livro nº 5 – Indicador Pessoal 

 

 É dividido alfabeticamente e nele constam os nomes de todas as pessoas que, 

individual ou coletivamente, ativa ou passivamente, direta ou indiretamente, figuram 

nos demais livros, fazendo-se referência aos respectivos números de ordem. 

                                            
16 Debêntures: Título de crédito ao portador que representa uma dívida garantida pelo emitente 
(Houaiss, 2001). 
17 Anticrese: Contrato em que o devedor entrega um imóvel ao credor, transferindo-lhe o direito de 
auferir os rendimentos desse mesmo imóvel para compensar a divida (Houaiss, 2001). 
 


