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B R A S I L – Que país é esse?



65 mil famílias vivem em 20,9 milhões de hectares nas Unidades 

de Conservação de Uso Sustentável Federais;

1.726 Unidades de Conservação reconhecidas, representando 

11,7% do território brasileiro;

Criação de projetos especiais – RESEX, PAE, PAF – atendendo 138,3
mil famílias e 13,8 milhões de hectares

Reforma Agrária

9 mil assentamentos
beneficiando mais de 945 mil famílias, 
numa área de aproximadamente
87 milhões de hectares



Atualmente, o INCRA disponibiliza para 
visualização e download mais de 329,5 
milhões de hectares entre assentamentos, 
territórios quilombolas, convênios de 
regularização fundiária e imóveis 
certificados. 

Aliada às informações de entidades parceiras 
como Funai e ICMBio essa área alcança 628,4 
milhões de hectares. Desconsiderando as 
sobreposições o Acervo conta com  cerca de 
59% do território nacional.

Para Acessar o Acervo Fundiário:
http://acervofundiario.incra.gov.br

O BRASIL CONHECE SEU TERRITÓRIO?



Glebas Públicas Federais 

na Amazônia Legal

1.438 Glebas Fedeais 

com 125 milhões de ha



Unidades de Conservação 

Federais

1.481 Unidades de Conservação 

com 135 milhões de ha



Terras Indígenas

588 Terras Indígenas

116 milhões de ha



Assentamentos de 

Reforma Agrária

7.810 Assentamentos 

76 milhões de ha



Territórios Quilombolas 

Delimitados

306 Territórios Quilombolas 

2,3 milhões de ha



Informações Geográficas 

de Mineração

203.210 Locais

214 Milhões de Ha



Terras Estaduais na 

Amazônia Legal

124 Glebas Estaduais 

com 67, 6 milhões de ha



Regularização Fundiária 

INCRA/MDA

326.948 parcelas regularizadas

27,6 milhões de ha



Imóveis Certificados 

Privados

236 mil parcelas/Imóveis 

172 milhões de ha



Registro de Acampamentos de 

famílias Sem Terra

963 Acampamentos

129 mil famílias



Georreferenciamento - Certificação



A Rede INCRA de Bases Comunitárias
(RIBaC) foi concebida em 1999 para atender
a demanda dos profissionais que executam o
georreferenciamento de imóveis rurais e
buscam uma referência geodésica cadastral
como apoio às suas atividades de campo.

Atualmente a RIBAC é composta por
120 estações homologadas pelo IBGE. A rede
geodésica brasileira é a maior da América
Latina e uma das maiores do Mundo.

A Rede INCRA de Bases Comunitárias (RIBaC)



O RT faz o georreferenciamento a 
campo do imóvel conforme 

descrição da matrículaO proprietário do imóvel rural contrata 
um Responsável Técnico (RT) 
credenciado junto ao INCRA

O RT protocola as peças técnicas 
no INCRA para certificação.
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Passo a passo para a Certificação



Abertura de processo administrativo contendo:

1) Requerimento de certificação

2) Matrícula do imóvel

3) Memorial descritivo

4) ART

5) Declaração de respeito de limites

6) Mapa

7) Cálculo de Área, Azimutes e 
Coordenadas Geográficas

8) Planilha de dados Cartográficos

Análise Modelo Antigo

• Desvantagens da análise manual

• Muitos erros secundários;

• Meses ou até anos para conclusão;

• Acúmulo de processos nas Srs;

• Análise sujeita a falhas e pessoalidade.

Análise Manual de 8 documentos







A automatização da Certificação



Visando agilizar os procedimentos de certificação de
imóveis rurais e gestão de contratos de geo o INCRA
e o MDA desenvolveram, em 2012 e 2013, o Sistema
de Gestão Fundiária (SIGEF) que automatizou todo o
processo de certificação garantindo:

Agilidade, transparência, segurança e 
simultaneidade na certificação;

Integração de dados fundiários de outros órgãos 
públicos para validação do georreferenciamento; 

Integração com os cartórios de registro de imóveis;

Unificação do conceito com Registro de imóveis 

(Adoção do conceito de parcela matrícula)

A certificação automatizada



O RT faz o georreferen-
ciamento a campo do 

imóvel conforme 
descrição da matrícula

O proprietário do imóvel rural 
contrata um Responsável 
Técnico (RT) credenciado 

junto ao INCRA*
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Em escritório compila 
as informações 

coletadas a campo 
numa planilha .ods

Logado no Sigef com 
seu e-CPF (token)
Submete a planilha ods 
no Sigef
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Resultados alcançados e reconhecimento



Resultados alcançados

Desde 2004, o INCRA certificou o georreferenciamento de cerca de 224 mil parcelas totalizando
mais de 260,6 milhões de hectares. A área certificada pelo INCRA,
com precisão posicional de 50cm, é superior a soma dos territórios de países como:

Alemanha, Espanha, Itália, Noruega e Suécia

= Área certificada 
no Brasil



Prêmios recebidos e Artigo publicado 

Prêmio CONIP (2014) de Excelência em Inovação 
na Gestão Pública

Prêmio e-Gov que reconhece o projetos e soluções 
que visem a modernização da gestão pública.



Artigo no Jornal O Globo

Elogios da Controladoria Geral da União 



Colômbia e Guatemala



COLÔMBIA
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Diagnóstico

El catastro colombiano no está totalmente formado, 
está bastante desactualizado y no recopila 

información importante para la gestión de tierras

Problemas identificados Sustento

Cartografía no adecuadaCartografía no adecuada

• Cartografía actual de la zona sur del país: escala 1:500.000 y 1:100.000
• Se requiere escala 1:20.000 en rural, 1:2.000 en urbano
• Toponimia desactualizada
• Red geodésica insuficiente: se necesitan 65 estaciones permanentes, se tienen 

43

Catastro no formado: 28,5% territorio nacional (26% en rural)Catastro no formado: 28,5% territorio nacional (26% en rural)

Desactualización: 63,9% de municipios con más de 5 años de 
última actualización
Desactualización: 63,9% de municipios con más de 5 años de 
última actualización
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Fuente: DNP con información del IGAC con corte a 2015.
Nota: Incluye los 1.101 municipios y las áreas no municipalizadas (21).
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ESO ES POLÍTICA DE CATASTRO?



ESTRUTUCTURA GEODÉSICA

•Como es posible capturar los
datos em campo?

•14 estaciones de referência 
instaladas y solo dos en
funcionamiento



MUCHO DINERO Y 
MUCHO TRABAJO 

POCO ÉXITO

País com 68 zonas catastrales y 
solamente 04 municípios 
catastrados en 12 años



Qual principal desafio para uma efetiva governança 
agrária no país?

Que a Governança Agrária seja 
uma política de Estado



QUESTÕES À SEREM RESPONDIDAS

O QUE É GOVERNANÇA?

O QUE É GOVERNANÇA 
RESPONSÁVEL?

O QUE É GOVERNANÇA 
RESPONSÁVEL DA TERRA?



O que é governança?

Se trata das organizações, das normas e processos que 
compõem parte dos sistemas políticos, sociais, econômicos e 
administrativos.



O que é governança da terra?
Se refere a forma de gestão ao acesso, ao controle e ao uso das terras e
dos recursos naturais no território.

���� O que é Governança responsável da terra?
• Justa e equitativa;
• Busca oferecer maior beneficio possível à maioria das pessoas, minimizando os 

elementos negativos  oriundos dos problemas fundiários às pessoas e aos grupos;
• Tem como base o princípio da sustentabilidade;
• Está alinhado com os  direitos humanos internacionais.



Governança da TERRA

DÉBILDÉBILDÉBILDÉBIL RESPONSÁVEL

• Cadastro eficiente e integrado aos registros
• Leis e normas consistentes garantindo segurança 

jurídica
• Garante que o acesso aos recursos naturais sejam 

mais equilibrados
• Protege  os cidadãos da perda de suas terras
• Fortalece a transparencia e as tomadas de decisões 

são mais participativas
• Ajuda a assegurar que as disputas fundiárias se 

resolvam antes de chegar aos conflitos

• Descontrole sobre a ocupação do território
• Gera insegurança jurídica aos proprietários
• Marginaliza os mais pobres
• Conduz a abusos de poder e a corrupção
• Afeta o crescimento econômico ao ignorar a 

informalidade das ocupações
• Coloca em risco a sustentabilidade ambiental 
• Leva a conflitos
• Gera a pobreza, insegurança alimentar e a fome



DAR CONHECIMENTO  E RESPEITAR                                            

todos os titulares legítimos e seus  direitos à terra

SALVAGUARDAR  os direitos legítimos à terra

PROMOVER e FACILITAR a garantia dos direitos 
legítimos 

PROPORCIONAR  acesso à Justiça

PREVENIR  as disputas relacionadas à terra, os 
conflitos violentos e a corrupção

PARA  EFETIVAR A BOA GOVERNANÇA DA TERRA



Elaborar e revisar políticas 
públicas e leis se necessário

Avaliar os marcos jurídicos, 
políticos e Institucionais 

Avaliar a realidade de 
uso e ocupação do 

território

Monitoramento e 
avaliação 

Construir ferramentas 
para conhecimento 
efetivo do território

Melhora na governança 

do território

Proporcionar 
espaços para debates 

inclusivos



DENTRE VÁRIOS FATORES, A GOVERNANÇA 
RESPONSÁVEL DA TERRA PREVÊ:

• CADASTRO ÚTIL
• GESTÃO INTEGRADA E TRANSPARENTE DAS 

INFORMAÇÕES TERRITORIAIS 

• IDENTIFICAÇÃO DOS POSSEIROS MAIS VULNERÁVEIS
• ACESSO À TERRA

• TITULAÇÃO INDIVIDUAL OU COLETIVA DOS 
POSSEIROS 

• REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
• SEGURANÇA JURÍDICA 



QUAIS AS SOLUÇÕES POSSÍVEIS PARA GESTÃO ADEQUADA DO 
TERRITÓRIO?



Cadastro Nacional
Imóvel Rural

R. Federal CNJ

FUNAI

Fazenda

Outros

ICMbio

SPU

SINTER

Cadastro Municipal
Imóveis 
Urbanos

Cadastro Nacional
Imóvel Rural

Cartórios de Registro
Imóveis

BD Cartórios BD Municipios BD CNIR

Gestão 
Adequada



COMECEMOS COMECEMOS COMECEMOS COMECEMOS 
POR UMA POR UMA POR UMA POR UMA 

GOVERNANÇA GOVERNANÇA GOVERNANÇA GOVERNANÇA 
RESPONSÁVEL RESPONSÁVEL RESPONSÁVEL RESPONSÁVEL 

DO TERRITÓRIODO TERRITÓRIODO TERRITÓRIODO TERRITÓRIO



•Não podemos garantir a governança adequada de um território

desconhecido. O estado precisa conhecer o uso e ocupação do

território

•É fundamental um cadastro de terras com informação atual e

consistente

•Os direitos de propriedade devem ser adequadamente registrados

•Melhora na arrecadação de impostos e garantia de monitoramento e

controle sobre o uso e ocupação das terras

•É essencial a integração da informação cadastral do país e gestão

transparente



OBRIGADO

richard.martinstorsiano@fao.org
Richard.m.torsiano@gmail.com
Cel. (61) 99666-3998


