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• Qualidade da Lei 10.267/2001 
• Alta produtividade e baixo custo 
• Metodologia que viabiliza a regularização fundiária sem interrupções 
• Tecnologia brasileira e apropriada pelo Poder Público 
• Total transparência em todos os segmentos do Processo 
• Adequada Parceria Público Privada através de OSCIP  
   (Organização Social Civil de Interesse Público)   

 



• Trata-se de uma iniciativa singular conjunta entre o Governo Federal e o Governo do Estado de Pernambuco como 
contribuição para a solução da questão agrária estadual. 

 
• Objetiva a consolidação do Cadastro Nacional de Imóveis Rurais (SNCR) por meio do georreferenciamento de todos 
os imóveis rurais, como preconiza a Lei Federal nº 10.267/2001. 

 
• Esta ação de recadastramento vai atingir todo o estado de Pernambuco de forma massiva. 
 
• A execução estará a cargo do Governo Federal, por meio do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
(Incra), do Governo Estadual, por meio do Fundo de Terras do Estado de Pernambuco (Funtepe),  e de entidades da 
Sociedade Civil Organizada (Fundesa). 

 
• Um cadastro georreferenciado de imóveis rurais é um instrumento de planejamento estratégico indispensável para a 
implementação de políticas públicas. Beneficia não só o gestor municipal mas sobretudo o produtor rural, que passa a 
ter acesso a diversos benefícios, como o crédito bancário, seguro rural, garantia sobre a posse e domínio da terra, 
informações georreferenciadas sobre o seu imóvel – que contemplam a exata forma, dimensão e localização. 

 
• A primeira etapa do projeto abrange a totalidade da superfície dos municípios de Arcoverde, Betânia, Cabrobó, 
Custódia, Floresta, Ibimirim, Parnamirim, Pesqueira, Petrolândia, Salgueiro, Serrita, Sertânia, Terra Nova e Verdejante, 
compreendendo uma área total de 2,1 milhões de hectares. 



 A execução está a cargo do Governo Federal (MI/MDA), por meio do Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), com recursos financeiros e 
institucionais. 

É indispensável  a parceria com o Governo do Estado  

O Projeto tem como objetivo central promover a Regularização Fundiária 
 e as ações de Reforma Agrária nos municípios que participam do Projeto 
de Integração de Bacias Hidrográficas do NE à Bacia do Rio São Francisco 

O Projeto atenderá todas as referências técnicas aplicáveis das leis e normas  
agrárias federais (Lei 10.267/2001, Lei 6.838/1976, Estatuto da Terra, etc), 
 e estaduais 



“Dispõe sobre o Processo Discriminatório de Terras 
Devolutas da União, e dá outras Providências” 

Lei de Terras Estadual 

Georreferenciamento 



Georreferenciamento, Cadastramento e Regularização 
Fundiária de estimados 26.000 imóveis rurais em 14 municípios 
de Pernambuco (Agreste e Sertão) 

prazo estimado: abril 2006 

• Título dos imóves rurais  
• Malha fundiária consolidada 
• Planta georreferenciada dos imóveis 
• Cadastro no SNCR 
• Certificação no INCRA (Lei 10.267/2001) 

 



• Rede geodésica com GPS dupla Freqüência – melhor que P1 
(homologação no IBGE e inclusão no Sistema Geodésico Brasileiro) 

 
• Rede de Apoio Imediato com GPS dupla Freqüência – melhor que P2 

 
• Medição de Perímetros com GPS L1 em operação de varredura - melhor que P3 

 
• Automação dos Processos Técnicos e Jurídicos de recepção de dados de campo 

 
• Consolidação da malha fundiária em tecnologia inédita de processamento de imagens e 
consolidação da base de dados e informações em Sistema de Informações Geográficas (SIG) próprio 
desenvolvido para o INCRA 

 
• Automação da coleta de dados em campo para o cadastro atravé de software próprio em ambiente 
“pocket PC” 

 
• Sistema de trabalho (gabinete & campo) ininterrupto com planejamento e controle PMI (Project 
Management Institute) ~ ISO 9001 da Engenharia. 



Petrolina 

Parnamirim 

Floresta 

Cabrobó 

Salgueiro 

Serrita 

Terra Nova 

Verdejante 

Petrolândia 

Pesqueira 

Ibimirim 

Custódia 

Sertânia Betânia 

Arcoverde 









Fundação para o Desenvolvimento 
do Semi-Árido Brasileiro 

Sua terra medida corretamente ! 

Cadastro Georreferenciado de Imóveis Rurais em Municípios de Pernambuco 



Para o Produtor Rural: 

1. Levantamento topográfico (georreferenciamento) do imóvel rural; 

2. Título definitivo do imóvel rural, levado ao Cartório de Registro Imobiliário; 

3. Acesso a seguro e diversos créditos rurais; 

4. Segurança imobiliária para todos os seus familiares. 

 

Para a Gestão Pública do Município: 

1. Conhecimento da estrutura fundiária existente no meio rural, sem nenhum custo para o 

município, facilitando a elaboração do seu Plano Diretor; 

2. Acesso à base de dados do Sistema Nacional de Cadastro Rural (SNCR), por meio do 

módulo Cadastro Nacional de Imóveis Rurais (CNIR), incluindo a malha fundiária; 

3. Acesso aos dados cadastrais relativos à atividade econômica desenvolvida em cada 

imóvel rural; 

4. Acesso a imagens de satélites cobrindo todo o município, combinado com a estrutura 

fundiária. 

do Cadastro Georreferenciado de Imóveis Rurais 
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• Padrão Oficial do IBGE 
• Homologada pelo IBGE 











Imagens de satélite integradas 
a mapas, cartas topográficas, 
modelos digitais de terreno. 



















1. Emissão de título de todos os imóveis rurais dos municípios contemplados com 

planta georreferenciada dos imóveis – Lei 10.267/2.001 - registrado em Cartório e de 

acordo com a Lei de Terras Estadual em vigor no Estado de Pernambuco - Lei 

12.235/2.002, bem como aplicação da Lei 6.383, de 7 de dezembro de 1976, que 

“Dispõe sobre o Processo Discriminatório de Terras Devolutas da União, e dá outras 

Providências”; 

2. Migração dos resultados literais e gráficos para o Cadastro Nacional de Imóveis 

Rurais – CNIR do INCRA; 

3. Produtos de Geoprocessamento e Sensoriamento Remoto para distribuição a 

Municípios, órgãos do Estado e do Governo Federal, consolidando os resultados 

obtidos, em meio digital, SIG do Projeto e a utilização da tecnologia Mesa de Luz 

Eletrônica – tecnologia inteliGEO®, consolidando todo o Geocadastro em arquivo 

único; e ainda em impressões de painéis coloridos retratando a nova referência da 

malha fundiária. 




























