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Catastro de tierras

•No podemos garantizar la gobernanza adecuada de un territorio desconocido

•Es necesario catastro de tierras con la información actual y consistente

•El estado tiene que conocer el uso y la ocupación del territorio

•Los derechos de propiedad deben ser adecuadamente registrados

•Es esencial integrar la información catastral en el país

•Mejorar la recaudación de impuestos de propiedad

Parte 5: Administración de la tenencia

� Registros de los derechos
� Valoración
� Tributación
� Ordenación reglamentada del territorio
� Solución de controversias  



Catastro estructura

Mulher



Catastro y 
registro 

esencial  para 
gobernanza 
del territorio:

Promover la seguridad jurídica de los derechos sobr e la tierra

Asegurar mercados inmobiliarios eficientes

Mejorar el acceso a la tierra (uso productivo y pro piedad)

Impulsar el desarrollo económico y reducir la pobre za

Apoyar la administración de las tierras del Estado

Apoyar la administración del medio ambiente



1

Aplicación de 
políticas públicas 
y la consecución 
de los fines de 
los Estados

2

Eficacia y 
eficiencia de los 
sistemas de 
administración 
de tierras

3

Buena 
gobernanza de la 
tierra (políticas, 
procesos e 
institucionalidad)



• Amplia cobertura del ámbito territorial
• Diferentes escalasCompleto 
• Observancia de estándares 
• Reflejo de la realidad en el territorioConfiable

• Permanentemente renovadoActualizado

Armonizado con el registro de la propiedad

Lo anterior supone: Contar con un 
catastro…

”



Premisa Fundamental: Satisfacer todos los conceptos de  predios rurales

“Parcela”- Elemento de integracion



Catastros
Temáticos

La información 
dispuesta en 
capas 
Integrado por 
un elemento 
clave : la 
referencia 
catastral



Vision tematica



Parte 3 DVGT: Reconocimiento 

jurídico y asignación derechos y 

deberes de   tenencia

La informalidad en la tenencia de la tierra y ausencia de catastro há sido asociada a una inseguridad juridica que
favorece y facilita la usurpacion y el despojo de la tierra, generando mayor dificuldad para la proteccion de derecho
de los pueblos vulnerables.

Algunas iniciativas importantes para garantizar el derecho a la tierra:
a. Reforma Agraria y Formalizacion de predios campesinos; b. formacion e actualizacion catastral; c. creacion de la
justicia especializada en conflictos de tierras; d. Delimitacion de las fronteras agricolas; e. asistencia tecnica; f.
capacitacion; g. infraestructura; h. programas de fortalecimiento de la agricultura familiar;

Necesario el Estado asegurar estructura para el trabajo de campo para registrar/catastrar, geolocalizar y titular los
agricultores. Si posible por la metodologia de barrido en los territorios.

Catastro e formalizacion de la tierras



Experiencia brasileña 



Acciones brasileñas na gobernanza de la tierra

• Governança fundiária e Gestão territorial;

• Controle na Aquisição de Imóveis Rurais por Estrangeiros;
• Reforma agrária;

• Proteção e reconhecimento dos direitos povos e comunidades quilombolas
e tradicionais;

• Projetos e Programas visando a sustentabilidade e proteção ambiental;

• Titulação de terras;
• Ações de promoção de igualdade de gênero.



Administracion de las tierras



O Cadastro Rural foi instituído pelo Estatuto da Terra (Lei Nº 4.504/1964).

Lei Nº 4.504, de 30 de novembro de 1964

Art. 46. O Instituto Brasileiro de Reforma Agrária promoverá levantamentos, com utilização,
nos casos indicados, dos meios previstos no Capítulo II do Título I, para a elaboração do
cadastro dos imóveis rurais em todo o país.

O Sistema Nacional de Cadastro Rural – SNCR
foi instituído pela Lei nº 5.868, de 12 de dezembro de 1972 . 

Lei nº 5.868, de 12 de dezembro de 1972

Art. 1º - É instituído o Sistema Nacional de Cadastro Rural, que compreenderá:
I - Cadastro de Imóveis Rurais;

II - Cadastro de Proprietários e Detentores de Imóveis Rurais;
III - Cadastro de Arrendatários e Parceiros Rurais;
IV - Cadastro de Terras Públicas.
V - Cadastro Nacional de Florestas Públicas. (Incluído pela Lei 11.284/2006)



SNCR - Base de Dados

� Imóveis Privados



SNCR - Base de Dados

Imóveis Públicos





Estrutura do Sistema



SNCR - Iniciativas para el Catastro de las

Tierras Públicas

A Coordenação Geral de Cadastro Rural iniciou o cadastramento no 
SNCR de áreas públicas como Projetos de Assentamento, tendo em 
vista que muitos assentamentos não estavam/estão devidamente 
cadastrados. 



Catastro Nacional de las Tierras



§ 4º do artigo 2º da Lei 10.267/2001

Integrarão o CNIR as bases próprias
de informações produzidas e
gerenciadas pelas instituições
participantes, constituídas por dados
específicos de seus interesses, que
poderão por elas ser compartilhados,
respeitadas as normas
regulamentadoras de cada entidade."



Certificación del Georreferenciamento



A Certificação de Imóveis Rurais

A lei 10.267/01 atribui ao INCRA a responsabilidade pela
certificação de georreferenciamento de imóveis rurais a partir
de parâmetros apresentados pelo Decreto 4.449/02.

É exigida para os casos de: desmembramento; parcelamento,
remembramento; transferência de domínio e ações judiciais.

Desta forma o INCRA passou a atuar em duas frentes para
atender a nova atribuição:

1) Operacional e estrutural – Ribac
2) Normativa – Padronização e manuais técnicos



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

de campo.

Atualmente a RIBAC é composta por 102 estações
homologadas pelo IBGE
e a previsão para o ano de 2015 é que tenhamos
pelo menos mais 6estações.
Com isso a rede geodésica brasileira passa a ser a

maior

da América Latinae
uma das maiores do Mundo.

A Rede INCRA de Bases Comunitárias (RIBaC)

Instaladas (102)

Instalação em 2015 (6)

Aquisições 2015/16 (20)



La Automatizacion de  Procesos



A certificação automatizada

O Sistema de Gestão Fundiária (SIGEF) automatizou 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;



Logros

Desde 2004, o INCRA certificou o georreferenciamento 224 mil parcelas totalizando
mais de 245,6 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



El Acervo Digital



Glebas Públicas Federias 

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



O Acervo fundiário Digital do INCRA é 
um visualizador que permite a sociedade o 
acesso às bases georreferenciadas da 
Autarquia.

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



Herramientas para apoyar la 

gestión del territorio



Imagens de satélite de alta resolução

Resolução de 50 cm – Contrato assinado
122 mil Km²

Resolução de 30 cm – Termo de Referência em 
finalização

Imagens de satélite de baixa resolução

Resolução de 5 m (Rapid eye)

Imagens de todo o território nacional adquiridas 
em conjunto com Ministério do Meio Ambiente

Imagens de satélite



Com essas imagens é possível identificar:
1) o uso e cobertura do solo,
2) relevo, 
3) potencial erosivo,
4) tipos de solos

Possibilitando identificar áreas com potencial para 
reforma agrária, por exemplo.



Veículos Aéreos Não Tripulados - VANT

Objetivo é a inovação e ampliar a 
capacidade do Incra de fazer gestão 
do território e ter instrumentos que 
acelerem o processo de 
georreferenciamento e a 
regularização de imóveis rurais, em 
especial os projetos de 
assentamentos.



Richard Martins TorsianoGracias!
richard.m.torsiano@gmail.com
+55 61 99666 3998¡GRACIAS!


