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PREFÁCIO DA SEGUNDA EDIÇÃO 

A série Cadernos ZTESP apresenta os principais elementos que 
constituem a política agrária paulista. Inclui volumes que tratam da 
solução de conflitos agrários, das políticas de regularizaçãofundiária e 
de obtenção de terras para assentamento e das políticas de desenvolvi- 
mento das comunidades com quem o ZTESP atua: assentados e comu- 
nidades tradicionais quilombolas. 

Lançada em 1998, a primeira edição esgotou-se rapidamente, 
tendo sido procurada por representantes das comunidades, professores e 
estudantes da academia e pelo público interessado na questão agrária 
em geral. 

Esta segunda edição do presente livro, Técnicas e Rumos, 
procedeu-se a uma revisão de texto, atualizando informações a respeito 
da regularização jündiária e, para melhor compreensão das etapas 
operacionais do trabalho implementado pelo ZTESI: incluiu-se modelo 
de instrumento utilizado para coleta de informações cadastrais. 

O objetivo da série revigora-se: contribuirpara o debate a res- 
peito da questão agrária, bem comopara tornar transparente o conteúdo 
das políticas públicas que vêm sendo desenvolvidas pelo Governo Esta- 
dual. São ações que demonsrram o compromisso com o resgate da cida- 
dania e com o desenvolvimento sócio-econômico das populações rurais. 
Esta nova edição reafirma esse compromisso. 

Edson Luiz Vlsmona 
SecretBrio da Justi@ e da Defesa da Cidadania 



NOVOS RUMOS PARA O CAMPO 

O caminho técnico seguido para conhecer a estrutura fundiária 
de uma determinada região é o  tema de Tkcnicas e Rumos. Esse conhe- 
cimento está voltado, essencialmente, para a promoção da política de 
regularizaçáofundiária, que contribui decisivamente para a justiça social 
e o desenvolvimento no campo. 

Regularizar o uso e aposse da terra implica em trabalhar numa 
área em que a dúvida é a regra geral. Grandes extensões territoriais 
carecem de dejinição dominial. Além de provocar tensões sociais, isto 
resulta em consequências nefastas para o processo de desenvolvimento. 

Os levantamentos visam identi$cal; precisamente, osparâmetms 
fundíários ajudando a delimitar divisas e a reconhecer quem ocupa 
determinada gleba. Essa precisão éfundamental, inclusive para imple- 
mentar em campo os projetos de assentamento. 

Técnicas e Rumos éperpassado pela dimensão do desenvolvi- 
mento humano, por meio do qual as mudanças sociais, econômicas, polí- 
ticas e culturais são realizadas tendo o ser humano como referência maio?: 

Belisário dos Santos Jr. 
SwmtAtio da Justip e da Defesa da Cidadania 

1995/-?000 



Regularizar a situação fundiária é uma tarefa árdua num pais 
como o Brasil, marcado por uma herança de exclusáo àqueles que da 
terra vivem. Sua história da ocupação legou-nos um estado de anomalia 
fundiária, gerado pela indejiniçáo dominial. Há ainda hoje grandes 
extensões de áreas públicas ocupadas irregularmente ou ilegalmente - as 
chamadas terras devolutas - que precisam ser regularizadas, com o 
propósito de democratizá-la, cumprindo assim a função social da terra. 

Seja para instruir ações discriminatórias que visam separar áreas 
públicas das particulares, seja para destinar as áreas arrecadadas para 
assentamentos de trabalhadores rurais sem-terra, para reservasflorestais 
ou mesmo para a legitimação de posse, a questão crucial está na maneira 
de se agilizar esse processo, buscando resgatac no tempo, o espaço até 
então negado aos cidadãos do campo. 

Técnicas e Rumos, mais umapublicaçãoda Série Cadernos Itesp, 
tmz oportunamente ao leito>; o detalhamento da sistemática aplicada ao 
cadastro rural e à demarcação do assentamento. A combinação de um 
conjunto de técnicas, em que o convencional convive com o moderno, 
imprime ao trabalho da equipe da Diretoria Adjunta de Recursos Fun- 
diários, a criatividade pelo modo como estáse construindo uma metodologia 

O Levantamento Cadastra1 utiliza-se de instrumentos que per- 
mitem chegar à precisão do detalhe e, concomitantemente, à noção do 
todo, consistindo nos dias de hoje, numa ferramenta imprescindível ao 
objetivo da Fundaçáo Itesp: tornar a terra mais próxima do homem do 
campo. 
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pia de ponta a serviço do social. É a técnica marcando os 
:ularizaçüofundiária no Estado de Süo Paulo. 

T6lnla Andrade 
Dfmtora Executiva 
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PARTE I 

METODOLOGIA DE DIPLANTAÇÃO 
DE CADASTRO TÉCNICO RURAL 

GEORREFERENCIADO 



A indefinição dominial ainda é uma característica em grandes 
extensões de terra no Estado mais desenvolvido da União, limitando o 
desenvolvimento econômico de várias regiões e propiciando a ocorrência de 
conflitos pela posse da terra. 

A poiítica agrária e fundiária estadual tem oferecido soluções para 
muitos desses conflitos. As áreas em que há indefinição da propriedade legítima 
da terra têm sido objeto de ações que visam identificar as terras devolutas' e 
destacá-las das particulares. As áreas reconhecidas judicialmente como 
devolutas devem ser destinadas para determinados objetivos. A legislação 
estadual estabelece critérios para permitir titular pequenos posseiros, destiná- 
las para preservação ambiental ou para o assentamento de trabalhadores rurais. 

O percurso técnico para se atingir esses objetivos envolve ações 
precisas e complexas - 6 do que trata esse documento. São apresentados os 
procedimentos do cadastro multifinalitário georreferenciado, que é um 
instrumento fundamental para se analisar as caracterfsticas fundiárias de uma 
região. Esse trabalho é resultado de uma longa experiência prática, lidando 
com um universo amplo e variado e com demandas sociais emergentes. 

Também é aqui apresentado o procedimento adotado para o parce- 
lamento do projeto de assentamento. Quando é aplicado o cadastro multi- 
finalitário, a estrutura fundiária é caracterizada. Nesse caso, o objetivo é outro: 
criar umanova estru- através do parcelamento de um imóvel que foi destinado 
para assentamento de trabalhadores rurais. Esse planejamento de uma nova 

I Oevolutas são " q u e l o s  cspCcics de t e m  púbiinrr (sentido loto) ndo integmdov aoparrimBnio paniculo>: ncm 
fomimente arrecadadas oo ptrimBnio público, que se ochom indiscnminados no ml dos bem públicos por 
devir hi.st6rico-polifiro" (segundo Stefanini. L. Lima. A Pmpticdade no Direito Agnúio. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais. 1978) 



estrutura de ocupação da terra é baseado em critérios técnicos, sociais e 
econômicos2. Mas o que se pretende apresentar aqui são os procedimentos do 
levantamento topográfico cadastral, que tomam possível a aplicação dos 
conceitos adotados para calcular o módulo rural de assentamento e a melhor 
disposição espacial dos lotes. 

' O m6todo para cáiculo da m6dulo 6 abordado na S6"e Cadernos Itesp, n" 8 - S/TIOS E 'SITUANTES': 
Planejamento Rrritorial e Cáiculo dc Mddulo para Assenfamsnlor Rumis. 1998. 



O Cadastro Técnico Multifinalitário, conforme definição de LOCH 
(1989), constitui-se numa forma lógica e padronizada para avaliação das 
características regionais, identificando e solucionando os problemas de demarcação 
fundiária, uso do solo, titulação de propriedades, tributação temtorial e predial, 
uso racional do solo, além de outros aspectos que envolvem a avaliação de uma 
área. Segundo o mesmo autor (1984), este deve ser entendido como um sistema 
de registm de dados que identifique e/ou caracterize uma área de interesse e 
deve estar fundamentado e constituído nos sistemas cartográfico e descritivo, 
tendo respectivamente uma base cartográfica e de dados padronizados. 

De acordo com WACHOWICZ (1987). o cadastro técnico possui 
uma rnultiplicidade de fins, a saber: desapropriações; racionalidade do plane- 
jamento de uso do solo; base para melhoramento do registro da propriedade 
imobiliária; garantia dos limites da propriedade individual; segurança dos limites 
administrativos; inter-relacionamento com o Cartório de Registros de Imóveis; 
cobrança de tributos e previsão da receita tributária municipal. 

A realização do cadastro técnico de imóveis nuais com dados precisos 
e exatos, ainda pode propiciar o conhecimento da verdadeira estrutura fundiária 
de uma região, fornecer informações das paisagens naturais e culturais, 
demonstrar disponibilidade das áreas ociosas e a capacidade de uso destas 
áreas em questão (ASSUMPÇÃO, 1987). 

O Cadastro Técnico Multifinalitano Rural, quando bem utilizado, torna- 
se barato ou praticamente auto-sustentável, tendo como exemplo de retomo 
do investimento no cadastro (BALATA.1984): o planejamento regional; as 
facilidades nas cobranças dos tributos; as informações para o cadastro bancário 
na liberação de crédito agncola; o planejamento regional; as ações discrimi- 
natórias e as plantas individuais e a descrição de cada imóvel. 



Lie acordo com o conceiro ae y u ~ ~ u r .  e Lcmn (IYYU), o Cadastro 
T6cnico de Imóveis Rurais é atribuição do Estado, podendo ser definido como 
uma disposição oficial que registra informações dos imóveis rurais, diretamente 
relacionadas com uma base cartográfica. Pode-se dizer que o Cadastro Técnico 
Multifinalitário Rural depende da determinação dos pontos de divisa das 
propriedades refereuciados a uma rede geodésica num sistema uniforme - o 
Sistema Universal Transverso de Mercator (UTM) - e da implantação de um 
banco de dados informatizado e georreferenciado. 

Contemplando as definiçóes acima, o Ite 
a seguir relacionados para realizar o Cadastro Ru,,. 

: desse ma 
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Planejamento T6cn ico 
.. 

Acialmente é necessário aspor de: fotos aéreas ampliadas da área a 
ser trabalhada, croqui do perímetro; planta da situação ambienta]; planta ou croqui 
dos perímetros confrontantes; demais materiais cartográficos disponíveis (cartas 
oficiais de IGC. IBGE. DAEE. DER, CESP, plantas do município, etc). De pos- 
se o em base cartográf~ca dos limites do 
Ix limites de Município e Distritos, etc. 
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3. Trabalhos de Campo para Reambulaqãd 

Primeiramente, a equipe de campo receberá as fotos devidamente 
preparadas com a área a ser reambulada e assinalada. A reambulação deverá 
fornecer e classificar todos os acidentes naturais e artificiais que, por imposição 
da escala, deverão figurar nos produtos finais, situando os limites administrativos 
e recolhendo a toponímia. 

No caso das áreas cobertas por nuvens ou vegetação devem ser 
lançados os acidentes que mereçam representações. Alguns acidentes 
reambulados poderão ser assinalados na parte emulsionada da foto, por algarismo 
arábico, em tinta preta. No verso da foto. repetir-se-á cada al~arismo semiido 
de esclarecimentos do acidente. 

3.1. Itens comumente isaiiivuiado~ 
A Esbadas: Municipais, estaduais, ferrovias, indicando os res- 

pectivos sentidos; estradas carroçáveis e secundárias. 
A Poços. 
A Reservai6rios: S 
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A Açudes e represm; ~ i a u  iuiurauus ar; aau prticulares ou 
públicos, e incluir :inundação, obtida junto 
aos órgãos públic :m campo, caso não haja 
registro. 

A Cemitkrios: Serão anotados e delinea 
minação; municipal, estadual ou parti 

i mesma deno- 

A Fronteiras e divisas: Serão lançadas na foto ampliada de 
acordo com a legislação. 

A Cidades, fazendas e suios: Serão delineados os limites de 
cidades, vilas e povoados. Serão anotados os edifícios inco- 
muns, tais como: palácios, prefeituras, museus, hospitais, quar- 
téis, escolas, igrejas, estações, e outros. 

A Marcos: Sempre serão marcados as RRNN (Rede de Re- 
ferências de Nível Nacional), marcos de triangdação, marcos 
da PPI (Procuradoria do Patrimônio Imobiliário), etc. 

Reamàil;aF": k s s o  de verificação. idcntificq80 e complrmenta@a de detalhes coletados rm campa 

sãFp 



Vegetação: Serão assinalados mata virgem, reflorestamento, 
tura, etc., 8 seus limites e classificação 
onvenção. ., ,,,,,V.: Serão ar .,.,,,O ... dicando a direção do curso. 
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reambulando as benfeitonas e culturas. No final do dia deverá passar nanquim 
(caneta 03) nas glebas identificadas, para que, no dia seguinte, continue 
cadastrando e assim evite perder detalhes já reambulados. 



5. O Laudo de Identificação FundiBria (LiF) 

O LiF - Laudo de Identificaçãoo Fundiária (ver anexo) é utilizado 
para a coleta de dados e tem por objetivo identificar a situação ocupacional 
do imóvel, com vistas a sua regularização fundiária. 

Referido formulário é aplicado, paralelamente ao levantamento das 
divisas da unidade imobiliária, entrevistando-se o ocupante e efetuando-se 
coleta de documentos pessoais e do imóvel, informações acerca da ocupação, 
localização e utilização do mesmo (benfeitorias e exploração) e está dividido 
em quatro partes: 

A A primeira, onde estão anotadas: a localização do imóvel, nome 
do ocupante; sua qualificação, inclusive seu estado civil e sendo 
casado, também o nome do cônjuge, qualificação e o regime do 
casamento e o endereço para correspondência. 

A A segunda onde são assinaladas: a identificação, localização e 
caractedsticas, tempo de ocupação do imóvel, bem como a 
existência ou não de demanda envolvendo-o. 

A A terceira parte destina-se a caracterização das formas de ex- 
ploração e ao croqui do imóvel. 

A A quarta e última parte, no verso do LF, destina-se is obser- 
vações por ventura existentes, bem como aos pareceres dos 
profissionais envolvidos e assinatura do ocupante na forma de 
declaração sob as penas da lei. 

6. Cuidados a serem tomados durante o cadastro 

O índice de retomo ao campo pode ser grande se alguns cuidados 
essenciais não forem tomados. O retrabalho pode ser minimizado se algumas 
precauções forem tomadas, aplicando-se corretamente os critkrios de exe- 
cução. Indicamos a seguir algumas situações encontradas diariamente nos 
serviços de campo: 

a) Uma cerca que divide a gleba deverá ter um ponto em toda 
mudança de direção, mesmo sendo bastante sinuosa. Uma cerca 
poderá parecer reta, mas na realidade forma uma curva em sua 
extensão. Dessa forma, deverão ser plotados tantos pontos 
quantos forem necessários. O mesmo ocorre com caminhos que 
servem de divisa. 



I I 
Figura 2 - identificação de v61iices nas mudanças de dirwçáo das divisas 

b) Quando uma das divisas de uma gleba for um rio, as divisas 
laterais deverão ser caracterizadas por pontos implantados o 
mais próximo possível de sua margem. 

I I 
Figura 3 - identificação de v é m s  com leiçbes naiurais 



C) Na passagem de uma foto para outra, não deixar de indicar a 
cidade mais próxima nas rodovias federais, estaduais e municipais. 

d) Indicar o sentido de todos os nos, riachos e cómgos reambulados. 

e) Lançar na ampliação fotográfica, com o máximo de precisão, as 
divisas de estados, municipios e distritos. 

f) As normas aplicadas em estradas municipais e estradas carro- 
çáveis são diferentes. Sendo assim, c? importante que a ream- 
bulação diferencie uma da outra em toda a sua extensão. 

g) Quando um marco identificado coincidir com a dobra da foto, 
deverá ser lançado na minuta, com exatidão e acompanhado de 
um croqui. 

h) Como todos os açudes oficiais devem ser demarcados pela sua 
cota máxima de inundação, essa ioformaçáo deverá acompanhar 
a demarcação das glebas. 

I 
Figura 4 - Identificação de açudes 
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Os lastrais executados pelo Ite ile do 
Ribeira têm I al o mapeamento das ocupaç~ sresse 
para fins de legitimaçáo, adotando-se como sistema de coordenadas a plano- 
retangulares UTM (Universal Transversa de Mercator), sendo referenciadas 
a uma única origem (Sistema Geodésico Brasileiro - SAD 69). Estes levanta- 
mentos podem ser: topográficos, com receptores GPS ou através de resti- 
tuição aerofotogramétrica. 

1. Levantamentos Topogr4ficos 
A NBR 13.133 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técni- 

cas) define levantamento topográfico planimétrico como "levantamento dos 
limites e confrontações de uma propriedade, pela determinação do seu 
pen'metro, incluindo, quando houver, o alinhamento da via ou logradouro 
com o qual faça frente, bem como a sua orientação e a sua amarração a 
pontos materializados no terreno de uma rede de referência cadastra[, ou 
no caso de sua inexistência, a pontos notáveis e estáveis nas suas imedia- 
ções. Quando este levantamento se destinar 6 identificação dominial do 
imóvel, são necessários outros elementos complementares, tais como: 
pertcia técnico - judic orial descritivo, etc.". 

A mesma no1 e levantamento topográfico planim6t1ico ca- 
dastral como "Levantamento planimétrico acrescido da determinação pla- 
nimétrica da posição de certos detalhes visíveis ao nível e acima do solo e 
de interesse à sua finalidade, tais como: limites de vegetação ou de culturas, 
cercas internas, edificações, benfeitorias, posteamentos, barrancos, árvores 
isoladas, valos, valas, drenagem natural e artificial, etc. Estes detalhes devem 
ser discriminados e relacionados nos editais de licitação, propostas e 
instrumentos legais entre as partes interessadas na sua execução". 



O levantamento topogrktico, nas áreas em que se executa um 
cad, pelo Itesp, é utilizado como apoio a outros métodos de cadastro, 
tais . amarração de pontos não identificados pela aerofotogrametria 
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Para o estabelecimento de Base Cartogática Cadastral com origem no 
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- Número de posições por série, após a rejeicão: 6 PD e 6 PI. 

- Linear: Númem de leituras = 1 (uma) a I 

posições CD e CE. 

- Fechamento: 

Angular - E m  de fc 
entre as direções de controle. 

:ada visac 1a a vante nas 

3 em azimute, 

Precisão Angular do Aparelho * fi, onde N = número de 
estações. 

- T  I-n nm 

fica 
com partida nos pontos situados nas unediaçóes da área, obhdos do levantamento 
Poligonal Base, com suas coordenadas transformadas de Geodksica para 
Topográfica. Nestapoligonal objetiva-se adensar a área, materializando-se marcos 
ou pinos em pontos estratégicos, a fim de servir de partida às poligonais 
secundárias. 

Características: 
- Extensão máxima: 10 Km. 

- Espaçamento entre estações (Lance): entre 0.5 e 2 Km. 

- Equipamento: Teodolito I Estação Total: Precisão angular e leitura 
< 7"; Precisão linear = (5mm I Sppm * d). 

- Medições Angulares Horizontal e Vertical: Método das Direções. 

- Número de séries: 01. 

- Númem de posições por série: 4 PD e 4 PI. 

- Número de reiterações do limbo horizont: 

- Ângulos de reiterações para limbo horizo. 

al: 04. 

ntal: 0". 4 

- Limite de rejeição das leituras horizontais para uma posição em 
relação a média da série: 5". 

- Limite de rejeição das leituras verticais para uma posição em relação 
a média da série: 10". 

- Número mínimo de posições por série, após a rejeição: 3 PD e 3 
PI. 
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c) Poligonais Secundárias - Poligonais Topográficas de natureza esta- 
dimétrica, utilizando-se ite mira elou trena. Tais poligonais originam-se 
das principais e objetiv. samento da rede topográfica através das quais 
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OBS.: Quando se utilizar Estações Totais para a real stas poligonais, 
deve-se adotar as especificações da Poligonal Principal. 



2 - Levantamento GPS 

Em 1973 começou a ser implantado o projeto NAVSTAR-GPS ou 
apenas GPS - Global Positioning System. Trata-se de um dos mais modernos 
sistemas de posicionamento diswnível em todo mundo. Foi projetado para 
fornecer a posição instantânea, 1 I a velocidade de um ponto sobre a 
superfície da Terra ou próximo a I rferencial tridimensional. O sistema 
deverá atender plenamente a nav~pkdu Gin geral e vem oferecendo precisões 
cada vez maiores nos posicionamentos estáticos e cinemáticos. É composto 
basicamente por três segmentos: o segmento de controle, segmento usuário, 
e o segmento espacial. 

O segmento de controle - responsável pela operação do sistema 
GPS, tendo como funções principais: a atualização periódica da mensagem 
de navegação transmitida pelos sat6lites; determinar o sistema de tempo GPS, 
predizer as efemérides dos satélites e calcular as correções dos relógios dos 
satélites. Para o alcance destes objetivos, o segmento consiste de estações 
de monitoramento e controle contínuos distribuídas pelo mundo. 

O ! usuhrio - está associado as aplicações do sistema. 
Refere-se a i se relaciona com a comunidade usuária (receptores, 
algoritmos, sornvare, etc.) com vistas à determinação da posição, velocidade 
elou tempo. 

O segmento espacial - é composto pela constelação de satélites, 
que é constituída por 24 satélites distribuídos em 6 planos orbitais igualmente 
espaçados, numa altitude de 22.000 km. A função do segmento é gerar e 
transmitir os sinais GPS (códigos, portadoras e mensagens de navegação) 
(PEREIRA, 1994 e MONICO, 1996). 

Graças a este sistema, as atividades de levantamento desenvolvidas 
pelo Itesp sofreram uma revolução e os usuários passaram a usufmir de seus 
benefícios, principalmente precisão e rapidez. 

No final de 1997, a Equipe Técnica de Pariquera-Açu do Itesp 
recebeu o primeiro par de GPS - marca SOKKIA - modelo SPECTRUM 
S100. O primeiro trabalho a utilizar tal equipamento foi a demarcação das 
áreas de Quilombos. Ressalte-se que hoje, o órgão dispõe de equipamentos 
de última geração, tais como: GPS TRIMBLE PRO-XR e o Lo.K.Tor com 
precisão submétrica e o JAVAD com precisão milimétrica. 

Atualmente, a metodologia GPS é utilizada para atualização de malha 
fundiária através de base cartográfica já existente, e demarcação de áreas 



;teja com 
istona na 

equipame 
: um cami 

A 
mtos leva 
; alteraçóe 

" 
C' 

idades Re 
~ 

nto config 
.nhamentc 
"A" " "-1 

mtados er 
:s que a m 

amo esta I 
manescen 

xse da pl 
trabalhad 

lanta cada 
a para vei 

prado par 
I em tornc 

n campo, 
esma devi 

em por att 
ilombos i 
> .-...-.. 5 

istral desa 
5ficação c 

utilizando bases cartagráficas oficiais (IGC, IBGE e DAEE). O Itesp desen- 
volveu uma metodologia singuiar, tomando como base os conceitos carto- 
g1 

tualização de Malha Fundi4 
Maiha Fundiária é o conjunto das ocupaçoes que toram identificadas 

e cadastradas, tendo seus limites/divisas percomdos pelos cadastrador (técnico 
do Itesp), proprietário(s) e seus confrontantes. Sua representação é denominada 
Planta Cadastral, normalmente na escala 1: 10.000. Há necessidade de se atuaii- 
zar esses dados, porque podem ocorrer as seguintes alterações: divisas, orlas 
de culturas, mata, etc., ou mesmo mudança de proprietário, para que o cadastro 
e! :to. De pc 
vj área a ser 

rn seguida, exeçu~i-se u irvantamenru uai aireraques uuiizanuu 
se o método estático diferencial, com um par de receptores GPS, sendo o 
primeiro instalado em ponto de coordenadas conhecidas denominado "BASE" 
e outro para captura de dados nos pontos ou feiçóes de interesse chamado 
"ROVER. Nos casos de alteração de divisas, utiliza-se o equipamento configu- 
rado para obtenção de ponto genérico de precisão, rastreando as observáveis 
GPS, pelo tempo mínimo de 20 minutos. Nas atualizações de orlas, utiliza-se 
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Por isso utiliza-se a tecnologia GPS, para obter coordenadas de pontos. 
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Inicialmente, lança-se o limite das áreas de interesse em material 
cartográfico oficial (IGC, DAEE, etc.), na escala 1:10.000. Para o levanta- 
mento dos vértices das divisas, é utilizado o equipamento GPS, com a finalidade 
de se obter coordenadas dos pontos não identificados nas cartas ou confir- 
mação dos identificados. Para coleta destes dados, a metodoloeia empregada 
é a mesma utili; a atualização da Malha Fund 

Como pre é possível percorrer, iden xonhecer os 
limites por serem: espigao, córregos, rios, mata fechada, etc., e na necessidade 
de se obter o mapa final da Comunidade, optou-se pela scannerização de 
cartas do IGC e DAEE (escala 1: 10.000). Tais serviços deverão ser efetuados 
em conformidade com as seguintes especificações técnicas: 

Os documentos cartográficos na escala 1;10.000 deverão ser raste- 
rizados com resolução igual ou superior a 400 ppp (pontos por polegadas); 

Os scanners a serem utilizados no processo de rasterização deverão 
ser do tipo tambor, especial para cartografia e permitir a rasterização direta 
de formato até AO. 

Da elaboração dos arquivos rasters 1:10.000 referentes à planimebia: 
Os arquivos digitais das plantas, na escala 1:10.000, deverão ser 

processados de forma que possam ser manipulados individualmente ou em 
uma operação de mosaico. As informações da legenda do quadro do mapa 
serão adequadamente separadas, conforme a seguir discriminado: 

Cada arquivo raster final deverá conter apenas o quadro do mapa; 
Deverá ser assegurada e demonstrada a correta ligação entre as 
folbas; 
Deverá ser assegurada e demonstrada a correta edição da malha 
de coordenadas; 
Deverá ser assegurada e demonstrada a correta composição dos 
arquivos que formam cada folha raster na escala 1:10.000 (mapa, 
lay-out e informações específicas a cada folha), ou seja, uma união 
desses arquivos deverá reproduzir o original cartográfico, dentro 
do conceito de mapa continuo. 
Da vetorização dos arquivos rasters 1 : 10.000: 
Na escala 1:10.000, deverão ser vetoruadas as informações plani- 

métricas constantes dos arquivos rasters. Os trabalhos de vetorização deverão 
ser feitos de acordo com as seguintes especificaçóes técnicas: 

processo de conversão "raster to vector" deverá ser executado 
utilizando o método manual elou semi-automático; 
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3. Restituição Aerot'otogramétrica 

A Fundação Itesp contrata serviços especializados de Engenharia 
Cartográfica para a execução de recobrimento fotogramétrico, planejamento 
do apoio terrestre, aerotnangulação, restituição digital, reambulação, edição 
e plotagem, a fim de obter a base cartográfica necessária aos trabalhos de 
regularização fundiária. Tal contratação se dá conforme especificaçóes técnicas 
determinadas por este órgão. 

3.1 - Especificações técnicas 

3.1.1 - Recobrimento fotogramétrico: 
O recobrimento fotogramétrico da área de interesse será executado 

em escala aproximada de 1:35.000, devendo obedecer às seguintes carac- 
terísticas técnicas: 

a) Plano de vôo 
O plano de vôo deverá ser elaborado obedecendo ao padrão IGC, 

contendo os seguintes elementos: início e término das faixas amarradas a detalhes 
notáveis do terreno, tais como: cidades, vilas, vias de comunicação, rios, 
etc., distância focal da câmara utilizada, altitude de vôo, superposição 
longitudinal e lateral, quantidade de faixas, numeração de faixas, números de 
fotos por faixa, total de fotografias e quantidade de filmes necessários. 

b) Vôo fotogramdhico 
O vôo deverá ser executado por intermédio de aeronaves espe- 

cialmente adaptadas para missóes de aerofotogrametria, dotadas de estabilidade 
e autonomia que garantam a qualidade da missão projetada. O vôo deverá 
ser realizado no sentido leste-oeste. 

ser ultrap 

c) E vôo 
Cada faixa de vôo deverá ser fotografada de tal modo que os pontos 

principais do primeiro e do último negativo fiquem situados fora dos limites 
normais da área a ser recoberta. Os vôos deverão ser realizados de tal modo 
que, um mínimo de 20% de cada fotografia da faixa de vôo, encontre-se fora 
da área a ser fotografada. s de revôo, o limite máximo da superposição 
lateral, poderá s faixas contíguas às faixas revoadas. 

~~ ~ ~ 

, Nos caso 
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d)  Superposiçóes 
A superposição longitudinal das fotos sucessivas numa mesma faixa 

deverá atingir os 60%. admitindo uma tolerância de oscilação de I 5%. A 



superposição lateral entre faixas de vôo deverá atingir os 30%, admitindo 
uma tolerância de oscilação de I 5%. 

Iorograrids aéreas cieverau ber rumduas quanuu o sol estiver no 
mínimo a 30" acima do horizonte, em dias de condições atmosféricas favoráveis 
e com total ausência de nuvens. O tempo de exposição deverá ser tal que 
evite o efeito de arrastamento nas imagens fotográficas. 

A inclinação do avião cada fotografia 
obtida. Em cada série ue Ires rorografias, a superposiqdo comum não deverá 
ser reduzida a menos de 90% das dimensões laterais das fotos (23 cm) pelo 
efeito de deslocamento devido à deriva. 
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Para execução dos serviços aeverão ser utilizadas cámaras métricas 
automáticas tipo Wild RC8 elou Wild RC10 elou 2 C, todas de alta 
confiabilidade e possuidoras de certificado de cal 10s respectivos 
fabricantes, equipadas com filtros tecnicamente indicka vairi 0 tipo de filme a 
ser área. 
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o processo de revelação, fixação, lavagem, secagem e demais manipulações, 
deverá ser evitado o estiramento, bem como outros tipos de deformação. 

Deverá ser assegurada longa vida ao negativo, sendo seguidas rigi- 
damente as instruções do fabricante, principalmente as concernentes à tem- 
peratura e umidade relativa no laboratório e filmoteca. 

Após a exposição, os filmes deverão ser revelados num prazo máxi- 
mo de 15 (quinze) dias. A revelação dos negativos deverá ser feita de modo 
a salientar cada uma das tonalidades observadas no terreno. 

A fim de assegurar proteção, não deverão ser utilizadas as extremi- 
dades de cada rolo de filme, num comprimento de um metro e meio. 

Os negativos deverão ser arquivados obedecendo critérios operacio- 
nais já consagrados, em filmoteca especialmente construída para essa finalidade. 

Cada rolo de filme deverá ser identificado por ficha técnica, contendo 
os seguintes dados: números do rolo e do projeto, localização, tipo de filtro, 
faixa, extensão do rolo, tipo de câmara, direção do vôo, distância focal da câmara, 
data de exposição. tipo de lente, escala aproximada das fotos, exposições 
aceitas e rejeitadas, culminando com a subscrição da empresa. 

j )  Copiagem fotogrújica 
O papel fotográfico empregado na preparação das cópias deverá 

ser de comprovada qualidade, tipo semi-mate, peso duplo. As cópias fotográ- 
ficas deverão ser obtidas por contato em impressores convencionais tipo 
Zeiss KG 30 ou similar. As cópias deverão ser uniformes em cor e densidade 
apresentando tal grau de contraste, que todos os detalhes dos negativos sejam 
vistos claramente, tanto nas sombras como nos tons vivos e meios-tons. 

Todas as cópias deverão ser limpas e livres de manchas, produtos 
químicos, presença de neblina e marca de dedos, sendo lavadas de modo a 
eliminar traços de hipossuüito, que possam ser prejudiciais à sua conservação. 
As cópias deverão conter, além dos registros fiduciais, dados adicionais e inscri- 
ções marginais, tais como registro do altímetro, relógio, focal da câmara e nível 
de bolha. 

k) Montagem e reprodução de fotofndices 
O fotoíndice deverá ser elaborado na escala aproximada de 1: 100.000 

e, se necessário, decomposto em folhas padronizadas de 30' x 30'. A nomen- 
clatura das folhas de fotoíndice deverá obedecer às normas atualmente em 
vigor. As legendas, enquadramento das folhas, formato e registro, deverão ser 



elaborados ,,,,..,, ~adrões já estabelecidos para o Plano Cartagráfico do 
Es Ião Paulo. 
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Os pontos básicos poderão ser obtidos por rastreamento de satClites 
artificiais do Sistema NAVSTAR GPS, desde que sejam atendidas as seguintes 
especificações: 

A equipamentos receptores GPS de dupla frequência multicanais; 

A utilização de pelo menos 2 (dois) receptores, sendo que um deles 
deverá ser instalado sobre uma estação de coordenadas conhecidas 
do apoio fundamental (IBGE) elou, se possfvel, da rede estadual 
GPS, e outro receptor sobre os pontos a serem determinados; 

A para cada ponto a ser determinado, um mínimo de 4 (quatro) 
satélites deverão serrastreados simultaneamente, por um período 
múiimo de 2 (duas) horas; 

A o posicionamento deverá ser o diferencial estático; 
A o espaçamento máximo entre as estações deverá ser de 25 (vinte 

e cinco) h, 
A o PDOP (Diluição de Precisão) em cada determinação deverá 

ser inferior a 6 (seis); 
A cada ponto deverá ter no m'nimo 2 (dois) vetores independentes; 
A cada ponto geodésico (VT) deverá ter uma referência auxiliar 

distanciada entre 0,5 Km e 1 Km do mesmo. 
o Apoio Básico Vertical - altitudes dos marcos serão determinadas 

por método convencional, desde que seja atendida 2 exatidão de 8mm* (a), 
sendo N o intervalo em Km entre duas RNs consecutivas. Todas as linhas de 
nivelamento deverão ser amarradas em RRNN de 1" ordem do IBGE. 

As altitudes dos marcos poderão ser determinadas utilizando-se 
receptores GPS, desde que sejam rastreadas RRNNs localizadas na região, a 
fim de obter um valor médio da ondulação geoidal. A cada novo ponto 
levantado na área a ser mapeada, deverá ser corrigido o valor médio da 
ondulação geoidal, fazendo assim o mapa geoidal local. 

Não será aceita a obtenção da ondulação geoidal por meio de inter- 
polação (carta geoidal), ou sem a execução do mapa geoidal local. 

b) Apoio horizontal suplementar 

Todos os pontos de apoio para aeroúiangulação, ou restituição ime- 
diata, deverão ser determinados a partir do apoio básico implantado para este 
fim, ou ditamente de pontos de ordem superior da cadeia existente na área. 



Os pontos poderão ser determinados por qualquer método geodé- 
sico (poligonação, trilateração, GPS) ou processo topográfico, desde que 
possibilitem precisão suficiente para a finalidade a que se destinam, isto é, 
aerotriangulação ou restituição direta. 
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.iii_lî i-i. 

ser contrc 
rdo com 2 

n <  - - íiciuulauguiayau. u,u iu 
Restituição: 1.2 m 

I Apoio vertical suvlementa 

dados de 
L sua final 

:verá ser s 

forma qui 
lidade: 

r sejam atingidas 

O apoio ver uficientemente preciso para 
atender às operações destinadas ao mapeamento na escala 1:10.000, e deverão 
ser constituídos de pontos altimétricos determinados a partir de referências de 
nível de ordem superior. 

Para o mapeamento na escala 1:10.000, as determinações verticais 
por uivelamento trigonométrico deverão ser executadas observando as seguintes 
prescrições: 
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Evitar locais próximos As estações de transmissão de microondas, 
radares, antenas radio-receptoras, linhas de transmissão de alta voltagem, 



estruturas artificiais, paredes metálicas, cercas, superfícies refletoras artificiais 
elou naturais, por representarem fontes de interferência e reflexão dos sinais 
de GPS. 

Monografias desses marcos4 devem ser bem detalhadas com foto- 
grafias coloridas e contendo informações sobre o acesso, referindo-se no mínimo 
a três objetos de caráter permanente e próximos ao marco, tais como eixos de 
vias, guias, alguma construção, etc. 

e) Formulário de campo 

Todos os registros deverão ser feitos em formulários apropriados e 
padronizados, onde constarão: 

A data (dia, mês, ano); 

A nome da estação; 

A número da estação; 

A número de série do receptor, gravador e antena; 

A número da sessão; 

A duração da sessão de observação; 

A altura da antena (início e fim das observações); 

A tempo (UTC), de começo e fim do intervalo de observação de 
uma constelação específica de satélites; 

A constelação de satélites observados; 

A dados meteorológicos e as épocas de observações corres- 
pondentes; 

A nome do operador; 

A observações relativas ao rastreio perda de sinal de um satélite, 
satélite com ângulo de observação muito baixo, valor alto do 
fator de diluição da precisão; 

A observações relativas a problemas com o equipamento: 

A croqui de localização da estação; 

A memorial descritivo da estação. 

' Para a matetidizafão dos marms, seguir sri cspecificaqCes de consVu$%o e implantqão de msrcoi geod6sicos 
abrdadas na Noma de Scrvip da Diretoria de EeoeiCncias do IBGE. no 29/88 de 22/09/1988. 



Estas informações devem preencher os formulários indicados pelo 
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A rede constituída das bases medidas com receptores GPS, deverá 
ser ajustada com referência às coordenadas da rede estadual GPS ou à rede 
brasileira ajustada do IBGE. 

Deverá ser indicado o software empregac Ia rede, 
bem como para o cálculo das coordenadas geodésicas e UTM nos seguintes 
sistemas: 

A Internacional 67 - SAD69 

A Hayford - Córrego Alegre 

3.1.3 - Aerotriangulação 
A aeroiriangulação deverá ser :odo de modelos 

independentes, analógica ou analítica, de acordo com o que mais se adaptar 
à conformação do terreno e situação das faixas de vôo. 
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Essa iriangulação deverá ser sempre executada em instrumentos 
especialmente fabricados para esse fim, tais como: autógrafo Wild A7, autó- 
grafo Wild A10 ou s : Wild BC-2 devidamente 
equipados com registi ainda, utiiizando 
monocomparadores. 
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3.1.4 - Restituição digital 
A restituição digital (numérica) on line deverá ser executada através 

do registro de dados em meio magnético não volátil, obtido diretamente de 



informações provenientes dos restituidores. Também deverá apresentar registro 
das coordenadas direto dos dados, através do emprego do sistema automático - 
de aquisição de coordenadas, devidamente acoplado aos 3 (três) eixos (x,y,z) 
em restituidores equipados com codificadores lineares ou rotativos, interfa- 
ceados on line com unidade gráfica. Deverão ser utilizados equipamentos de 
precisão suficiente para garantir alta confiabilidade ao mapeamento (ver item 
3.1.9a. Padrões e Precisões). 

A restituição deverá ser executada na escala 1:10.000 a partir de 
fotos aéreas na escala 1:35.000. 

A restituição planialtiméirica deverá ser feita por níveis de informações 
(layers), de tal forma qi i utilizar, em ambiente computacional, apenas 
um nível, ou diversos c ~ s ,  segundo a necessidade, ou ainda todos ao 
mesmo tempo, tendo em vista a construção de bases cartográficas para serem 
utilizadas em Sistemas de Informações Geográficas - SIG. 

No traçado de elemento retilíneo deverá ser evitado o registro de 
pontos desnecessários, optando-se, sempre que possível, pelo registro das 
instersecções das linhas com outros elementos e dos vértices dos polígonos. 

Não poderão ocorrer cruzamentos indevidos de arcos e linhas, 
principalmente de curvas de nível, nem tampouco a fragmentação de um 
elemento linear. 

a) Altimetria 
As curvas de nível deverão ser traçadas de forma contínua, com 

equidistância de 10 metros, e interpolação gráfica de 5 metros. Nas áreas 
onde tecnicamente não se recomenda esta representação (5 em 5 m), poderão 
essas curvas ser representadas de (10 em 10m). Neste caso, deverá haver 
nota explicativa no rodapé da folha. 

As curvas mestras serão representadas a cada 25 metros com indi- 
cação da cota correspondente. 

A interrupção das curvas, para inserção de cota ou para evitar 
superposição com edificações, estradas, etc, deverá ser feita usando traço 
invisível, não se admitindo a fragmentação de uma mesma curva em vários 
segmentos de arco. 

b) Polígonos 
Todas as entidades dos níveis de informaçóes, formadas por poiili- 

nhas que resultem em polígonos fechados, deverão necessariamente ser fecha- 
das analiticamente, tendo as coordenadas iniciais e finais iguais. 
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3.1.5 - Reambulação 

Nesta fase, deverá sei r,ucruua ulLla ..Y~.uC~uDa .ubre as 
ampliações fotográficas e as minutas de restituição, elaborando-se assim o 
planejamento para execução dos serviços de reambulação no campo, a fim de 
estabelecer um padrão de informações topográfica e toponímicas eficiente. 
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:do IGC, IBGE, 

A identificar as principais edificações e obras, tais como: igrejas, 
escolas, fábricas, aeroportos, edifícios públicos, praças, jardins, 
loteamentos, hospitais, usinas, cemitérios, museus, quartéis, 



edificaçóes isoladas, construção, ruína, piscina, tanque, caixa 
d'água, poço. Sempre que a escala permitir, essas edificaçóes e/ 
ou obras deverão ser delimitadas e ter sua toponímia oficial 
registrada; 

A identificar os principais sítios e fazendas pelo nome, e quando 
possível, o nome do proprietário, dando ênfase especial as regiões 
rarefeitas e de pouca ocupação; 

A classificar as linhas de tlansmissão em: 

energia elétrica (alta e baixa tensão); 

telefone; 

telégrafo. 

A classificar as vias de acesso rodoviário em: 

auto-estrada, estrada pavimentada; 

estradas sem pavimentação, caminho, trilha, carreador; 

estrada em construção; 

rua pavimentada, rua sem pavimentação; 

identificar o código da rodovia - Federal, Estadual e Municipal, 

indicar o destino das estradas5 (localidades mais pr6ximas). 
bem como sua quilometragem; 

A identificar os cabos aéreos; 

A classificar os elementos ferroviários6 em: 

ferrovias em funcionamento, identificando o número de vias, 
bitolas e meio de tração (eletrificado ou não); 
estações; 
pátio ferroviário; 
plataformas; 

A classificq3o das eJwdas deverá ser feita com tinta preta por meio de ndmems sobre ssu +o. N ~ J  fatoa 
ampliadas, deverão wr tracadaq novas variantes ocultas ou vislveis nas fotografias. As eswdas em cansfniçào ou 
emohas deverãoter notaexplicativa. Mudandoaclassifica$~o deumaestradanumentroncamento. osrespectivos 
slmbolm deverão ser colocados junto ao entroncamento. 

Ferrovias localizadas em vias urbanas devefio ter notas e s c l d o r a s .  



ferrovias desativadas ou erradicadas; 
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atem; 

comporta transitável. 

A identificar e classificar as minas segundo as categorias em ex- 
ploração e abandonadas. 

A identificar movimentos de terra e pedreiras. 

A identificar os aquedutos, oleodutos, gasodutos e demais tubulações 
de importância na área9. 

10 
A identificar muros e cercas , classificando-as em de arame, vivas 

e mistas. 

A identificar áreas de recreio e esportes1' 

A identificar elementos aeroviários: 

os limites das pistas de pouso e decolagem, de manobras e 
áreas de estacionamento deverão ser demarcados; 
os nomes e material de construção das pistas devem ser ano- 

tados; 
dentro desta classificação encontram-se os aeroportos, helipor- 
tos, campos de atemssagem, bases para hidroavião, etc. 
deverá ser registrada a toponímia oficial dos aeroportos prin- 

cipais 

A identificar indústrias e usinas.l2 

A identificar as estações de tratamento de 6gua e as de tratamento 
de esgoto. 

A identificar farol, molhe, píer, muralha de mar, cais, doca, porto, 
desembarcadouro e estaleiro. 

P m  tados os casos deverã ser traçado todo o seu pmjeto e feita uma nota explicativa do material transponado. 
Assinalar as estqtes de bmbeamentc bem como outras constmções. 

'O De maneira geral, s6 pode& ser representadas os mums e cercas diviwárias mais des-s. É indispensável a 
indica+% de mumr e cercas divisórias ao longo de Movias, ferrovias e elementos lineares. 

" Deverão ser anotadas e, quando possível. delimimias as pdnnpais áreas de rccieação e esporte. Dentro desta 
classificaçáo encontram-se feiras, hipódmmos, estádios, campos de golfe. campos de futebl. &as de tiros. 
clubes, quadras esportivas. elc. 

" Devefio sserassindadasas pxincipais fsbricas eusinas localizadas *das cenumurbanos, acompanhadas de sua 
toponímia. 



A identificar afíoramentos rochosos, áreas de erosão, aluvião, areia 
e grutas. 

A identificar as coberturas vegetais naturais, classificando-as em 
mata, cerradão, cerrado, macega e pastagem. 

A identificar as culturas de cal rucalipto, pinus, citrus, 
banana, seringueira. 

A identificar c 
cultivadas 
nadas acin 

iuais, hti8 
:ulturas ir 

culturas (c 
nportante 

Iue não cit 
s da regiã 

NS), pastagens 
io não relacio- 

1. identificar e delimitar as áreas ou parques de reserva ecológica. 

3.1.6 Trabalhos de gabinete 

Os trabalhos de gabinete compreenderão a complementação do 
levantamento através de fotointerpretação e estereofotoanálise. Após a 
reambulação, todo o material que foi trabalhado no campo será revisado em 
gabinete, de acordo w m  os seguintes itens: 

A o revisor verificará se as informações trazidas pelo cadastrador 
stão completas e dentro das normas. 

revisor verificará se não há falta de informações, quanto aos 
itens que compõem a reambulação. 

A o revisor realizará uma confrontação q 
detalhes topográficos coletados anterior 
antigo). 
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3.1.7 - Edição gráfica e revisão 
O processameuto e edição dos dados espaciais planialtimétricos 

.deverão ser executados em estaçóes gráficas computadorizadas, resultando 
em produtos I :is com o sistema utilizado pelo IGC e Itesp. Esta 
etapa comprec :guintes atividades: 

A complementação dos arquivos gráficos gerados pela restituição 
com os dados reambulados, corrigindo os eventuais erros ou 
omissões da restituição; 



A lançamento de todos os topônimos, bem como dos demais textos, 
cotas e coordenadas; 

A recorte dos arquivos dos modelos restituídos; 

A inserção do arquivo recortado no arquivo principal da estação 
gráf~ca informatizada; 

A recorte dos arquivos gerados no formato das folhas topográficas 
individualizadas; 

A edição e saída provisória para verificação das ligações dos modelos 
restituídos; 

A preparação final dos arquivos, com enquadramento das folhas 
no formato estipulado, com lançamento do quadriculado gráfico 
e da máscara padrão (ver item 3.1.9.a - Padróes e Precisoes). 

Deverão ser verificados os seguintes itens'?: 

A se existe continuidade da informação nas folhas adjacentes; 

A se as informações foram registradas nos layers (planos de infor- 
mação) determinados; 

A se todos os polígonos foram analiticamente fechados; 

A se não ocorre fragmentação indevida de polígonos, linhas, arcos, 
e textos referentes a uma única entidade; 

A conformação de traços e disposição entre traços, símbolos e 
textos; 

A se não existem cmzamentos indevidos de linha e arcos. 

3.1.8 - Plotagem 
A plotagem final deverá ser monocromática, por folha, em plástico 

tipo cronaflex PF B4 ou similar, na escala 1 : 10.000, com perfeita definição 
da imagem, que possibilite a confecção de cópias nítidas, referenciadas ao 
Sistema Geodésico Brasileiro - SAD 69. 

"Wra os frabalb de revisão; a wnbdrada deva8 enviar cópias da plotagem mi sulfite. tantas quantas neeess8nas. 
e os respectivas arquivos digitais (disquctelCD ROM) para que sejam conferidoa 0% itens acima citados. 



3.1.9 - Observaçóes gerais 
a) Padrões e precisões 

Deverão ser representados todos os elementos restituídos e rem-  
bulados, dentro dos seguintes padróes de precisão 

A PI bem definidos 
ns r erro inferior - ',,, ,,,,, ,,.. .,.,,, , yY,.w YpIV L.lrYI p ~ ~ . . ~ ~ ~ ~  considerado 

)mo certo 

- 90% (nc 
e testados 
.r rnl.ir;in a 

>venta por 
no terren~ 

,r\ ..nn+n A. 

cento) dc 
o deverão 
---;r. ...r 

~s pontos 1 
apresenta 
.;r ..Ar;- 

timeiria - YUYO (noventa por cento) dos pontos testados no 
iidisiância das :rã0 apres 

ível. 
. .. 

entar e m  inferior a 

- .  

I meia equ 

r- a arucuiaçao de roinas no proauto rina aevera seguir a adotada 
-910 IGC, constando como infc marginais de cada folha 

 ásc cara padrão) os seguintes 1s: 

- escala gráfica e num6rica; 

mnaçóes I 
elemento 

- origem da quadrícula quiiom6 

- ano do v60 fotogramCirico do levanta 

- ano de ex 

- ano de ed 

iome da f 

iúmero (c 

olha; 

ódigo) da 

ificas dos 
iana do cc 

ação; 

- I  

- I folha; 
- localização da foiha no Estado; 
- coordenadas planas do reticulado; 
- diagrama da divisão politico-administrafivn. 

Ias geogri 
cia merid 

- declinação magnética do centro da folha, ,,, . ,iações anuais; 
- coeficiente de deformação do centro da folha; 

- meridiano central; 
- projeção; 
- datum horizontal e vertical, 

cantos d: 
:ntro da fi 

.- . -, 
3s folhas; 
>lha; 
m o , , q o  .r-.. 



- articulação das folhas; 
- quadro de convenções; 
- entidade contratante; 
- entidade executora. 

b) O quadro de convenções cartográficas, a diagramação das in- 
formações, bem como corpo, fonte e estilo da fonte, serão 
entregues posteriormente à empresa contratada. 

c) Caberá contratada consultar o IGC - Instituto Geográfico e 
Cartogrático sobre o traçado das divisas intermunicipais na minuta 
de restituição, de acordo com a legislação vigente, devendo para 
tanto a contratada considerar essa atividade em seu cmnograma 
de produção. 

d) Haverá necessidade do lançamento da malha fundiária, com base 
nas informações fornecidas pelo Itesp. 

e) Todos os mapas finais, digitais ou em papel, deverão estar no 
Sistema Internacional 67-SAD69. 

3.2. Produtos f ia is  a serem entregues 

A Duas coleções de fotografias em papel fotográfico semimate, 
peso duplo, na escala aproximada de 1:35.000, devendo ser 
uma delas apresentada sem a faixa lateral que contém o registro 
dos instrumentos da câmara. 

A Duas coleções de fotografias ampliadas 3.5 vezes (1:10.000) 
para reambulação. 

A Duas coleções de fotofndices em papel fotográfico semimate, 
peso duplo com proteção na margem, na escala de 1:100.000, 
decompostos em folhas padronizadas 30' x 30'. 

A Dois esquemas de plano de vôo em cronaflex em escala 
adequada. 

A Duas listas de coordenadas dos marcos implantados, dos marcos 
de apoio básico e dos marcos de azimute utilizados na obra, nos 
sistemas citados no item 3.1.2.g. 

A Duas coleções de roteiros referentes ao item anterior (monografias). 



A Dois esquemas de posicionamento relativo a rede de apoio im- 
plantada, com orientação por coordenadas, em escala conve- 
niente, em cronaflex. 

A Dois exemplares do Memorial uescntivo dos trabalhos de campo, 
dos cálculos e dos trabalhos em gabinete. 

A Duas coleções de CD-ROM contendo os dados originais descar- 
regados dos recept, processamentos. 

A Dois jogos de relat 
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A Duas coleções de CD-ROM contendo os arquivos digitais em 
formato DXF referentes às folhas topográficas individualizadas 
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A Duas coleções de CD-ROM, referente ?J máscara padrão. 
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No Vale do Ribeira, a Fundação Itesp herdou uma grande quantidade 
de Plantas Cadastrais da Procuradoria do Pahimônio Imobiliário (PPI), ligada 
a Procuradoria Geral do Estado (PGE) e a metodologia utilizada pelos seus 
técnicos foi a topografia convencional referenciada somente ao norte magnético 
(NM), ou seja, coordenadas locais. 

A partir da década de 80, quando a Cartografia no Brasil passou a 
ser mais difundida, detectou-se a real necessidade de se obter plantas com 
um único referencial. O Itesp então adotou como referência o Sistema 
Geodésico Brasileiro (SGB) que integra o "South American Datum" - SAD- 
69 que adota o Elipsóide Internacional de 1967, sendo aceito e recomendado 
pela Assembléia Geral da Associação Geodésica Internacional (Lucerne - 
Suíça - 1967). 

Isto posto, quando o Itesp executa o levantamento topoflco de 
uma área, transportam-se v6rtices geodésicos integrantes da rede geodésica 
fundamental ou da rede GPS do Estado de São Paulo, para o interior da área, 
utilizando-se de equipamento de alta precisão, tais como estação totais, distan- 
ciômetros eletrônicos ou receptores GPS, tendo tais vértices como referencial 
para o levantamento, gerando a planta cadastra1 gwrreferenciada. 

Nos casos de atualização da Malha Fundifia sobre as plantas cadas- 
trais da P.P.I., que estão confeccionadas com coordenadas locais, há 
necessidade de se proceder georreferenciamento das mesmas para evitar 
possíveis erros de sobreposição de áreas quando da atualização. O proce- 
dimento adotado é o de digitalização destas e posterior identificação de, no 
mínimo, quatro pontos bem definidos na planta e no terreno. Sobre tais pontos, 
é executado rastreio GPS, o que resultará no apoio necessário ao georre- 
ferenciamento, sendo este executado por meio de uma transformação afim, 



utilizando software especifico para georreferenciamento. Após esta etapa, o 
arquivo gráfico estará georreferenciado conforme padrões do Sistema 
Geodésico Brasileiro (SGB), ou seja, SAD-69, estando em condições de ser 
editado. 
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Integrando as ações de regularização fundiária, atuando em conjunto 
com a Procuradoria Geral do Estado, o Itesp promove a arrecadação de 
imóveis mrais incidentes sobre terras devolutas e, se apropriadas para o 
desenvolvimento de atividades agícolas em escala compatível, implanta e 
administra projetos de assentamento de trabalhadores rurais. Isso ocorre 
igualmente quando se tratam de terras pertencentes a órgãos públicos estaduais 
passíveis de aplicação da lei que dispõe sobre os planos públicos de vaiori- 
zação e aproveitamento dos recursos fundiários (Lei 4.957185). Para implan- 
tação do projeto de assentamento, o Itesp elabora o planejamento temtoriai 
considerando critérios agronômicos, sócio-econômicos e ambientais14, apli- 
cados sobre dados resultantes de levantamentos cadastrais, gerando a planta 
do projeto de parcelamento da área arrecada. 

Para realização desses levantamentos, são integrados dados de três 
fontes diferentes: a tecnologia GPS (Global Positioning System), topografia 
convencional e restituição aerofotogramétrica digital da altimetria. 

Com exceção da aitimetxia, esta base era feita anteriormente w m  o 
uso de métodos topográficos. Com a aquisição de receptores GPS com capa- 
cidade para coleta de atributos, passou-se a integrar esta tecnologia com a 
topografia. Feições como divisas de glebas, benfeitorias do tipo caixas d'água, 
poços, reservatórios, edificações, cercas e rede elétrica são, em geral, levantadas 
pela topografia, num sistema de coordenadas arbitrárias. Outras feições como 
orla de mata, rios, brejos e erosões são levantadas usando GPS. 

A informação aitimétrica da área é obtida da restituição aerofoto- 
gramétrica digital. Esta informação é usada para gerar o mapa de declividade, 

''Consultar 'SfTIOS E SITOANTES': Planejamcnm Tenimnal e C6lculo de Mádulo para Assentamentos Rurais. 
SCrie Codcrno.~ ITESP n' R, 2' ed.. 20M. 



fundamental para o parcelamento do solo, defmindo assim os lotes em que 
serão assentadas as famílias. 

:sta manei . . .  
De ua, tem-se que os aspectos planimétricos da área são 

levantados pela mtegração topopafiaIGPS, e a altimetria advém da restituição 
aerofotogramétrica digital. Toa ~rmaçóes são consolidadas em um 
único arquivo gráfico digital qi pla planimetria e altimetria da área 
cadastrada. 
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-~-:-~.-c.: :eorreIerenciamenro aesses arquivos roi reito armes ae um aplica- 
tivo do software REMAP. O apoio de campo para esta operação foi obtido 
por rastreamento com o GPS em pontos de poligonal. Com isto, além de ter 
um produto cartográfico dentro das especificaçóes, verifica-se a qualidade 
do material, tendo em mente a finalidade a que se destina e se a metodologia 
empregada para os levantamentos apresenta precisão compaiível com o obje- 
tivo do trabalho, ou seja, o parcelamento de áreas para assentamento. 



IL LEVANTAMENTOS T o P O G F ~ ~ C O S  

De acordo com LOCH (1995). a topografta pode ser definida como 
a "ciência aplicada, baseada na geometria e na trigonometria plana, que utiliza 
medidas de distâncias horizontais, de diferenças de nível, de ângulos e de orien- 
tação, com o fim de obter a representação, em projeção ortogonal sobre um 
plano de referência, dos pontos que definem a forma, as dimensões e a posição 
relativa de uma porção limitada do terreno, sem considerar a curvatura terrestre". 

De modo geral, pode-se dizer que objetivo da topografia é determinar e 
representar contornos, dimensões e posição relativa de uma porção da superfície 
da Terra. A representação dos contornos que, via de regra, caracterizam os 
acidentes naturais e demais pontos de interesse, é conseguida projetando-se orto- 
gonalmente todos os pontos sobre um plano horizontal de referência, que é tangente 
ao geóide no ponto médio da região a ser representada. A esta representação 
gráíica, que guardauma relação constante entre o desenho e arespectiva dimensão 
no temno (escala), dá-se o nome de planta topogrdfica ou carta. 

A topografia pode ser dividida em planimetria e altimetria. A plani- 
metria estabelece os métodos de medidas de distâncias e ângulos no plano 
horizontal. A altimetria estabelece os métodos de medida de diferença de nível, 
e ângulos verticais. De acordo com SEEAS (1991), o levantamento de campo 
é o conjunto de operações efetuadas no terreno, com o objetivo de obter medidas 
de interesse à representação desejada. Para obtenção da planta topográfica da 
área onde será feito o parcelamento, são executados levantamentos planimétricos 
realizando medidas de direção, de ângulo e de distâncias, para posterior cálculo 
e desenho final. O Itesp emprega as técnicas de poligonação e irradiação. 

Quando se pretende executar um levantamento, o primeiro passo é 
efetuar um planejamento do trabalho. A primeira fase compreende o reconhe- 



cimento da área, e, de acordo com sua forma, planeja-se a implantação dos 
vértices da poligonai a qual, segundo LOCH (1995), é denominada de poli- 
gonai de apoio e pode ser aberta ou fechada. 
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Os métodos consagrados para o levantamento das poligonais são 
os seguintes: método do cal ato, método da decomposição em 
triângulos t :tangulares. 

O método do camnhamento consiste em percorrer o contorno da 
poligonal medindo ângulos e distâncias. A variação do método fica por conta 
do ângulo horizontal medido, os quais podem ser: ângulos de deflexão, ângulos 
internos e ângulos externos. 
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método de medida dos ângulos é escolhido em função da natureza 
e precisão dos trabalhos. No Itesp adota-se, para medição de ângulos hori- 
zontais, séries de medidas com s erações e ção de distâncias, 
quatro leituras a ré e quatro le mte em c io. Os programas 
utilizados para cálculo das planilhas de campo sao o IOPOESALQ eo 
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m. POSICIONAMENTO COM GPS 
& M S W T m m  

A Fundação Itesp dispõe atualmente de receptores Trimble Pro-XU 
XR, recepetores Sokkia Specirum GIS e receptores Lo.K. Tor, todos com a 
portadora LI, código CIA e com capacidade de coleta de atributos; dispõe 
também de receptores Javad, com as portadoras Lle L2 e código CIA. 

Com a aquisição destes equipamentos, as atividades de levantamento, 
obietivando a confecção da base cartográfica, tomaram-se mais eficientes, 
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- 
pois anteriormente todas as feições relevantes para as atividades a serem 
desenvolvidas na base eram coletadas usando topografia. Atualmente, feições 
como orlas de mata, brejos, áreas de reserva, estradas, rios, erosões, caixas 
d'água, bebedouros, entre outros, são levantadas usando GPS. 

Em Presidente Pmdente, a Rede Brasileira de Monitoramento 
Continuo (RBMC) dispõe de uma estação denominada UEPP. Por solicitação 
ao IBGE e com a colaboração da Unesp, o Itesp tem acesso aos dados 
desta estação, que é usada como base nos processamentos. Com este 
procedimento, evita-se o receptor base que passa a ser usado como coletar. 

Quan bases curtas, algo de 30 Km, o 
processarnento portadora L1 é mais ;e comparado, 
com o process,..,..., ,,,....., , &digo. De acordo L,... ...,, QCO (1995). 
quando se proc s maiores, acima de 40 Km, o processamento com o 
código passa a resultados meihores. A explicação para tal fato está 
no efeito da refração troposférica, que aumenta na medida em que o com- 
primento da b; 
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As li] :s) trabalhadas pelo Itesp são da ordem de 
60 Km; assim sendo, o processamento é efetuado pelo método diferencial e 
fornece precisão submétrica. A Figura 6 mostra o resultado do processamento 
exportado, no formato DXF para ambiente gráfico. 
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Figura 6. Resuitado Gráfico do Processamento GPS na Fazenda Tupanciretã 
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Com o término dos trabalhos de levantamento tem-se dois arquivos 
gráficos, um com os resultados da topogd~a  e outro com os resultados do 
GPS. Para que se consiga fazer a junção dos dois arquivos, é necessário efetuar 
uma orientação do arquivo topográfico, que é feita rastreando-se com o GPS 
dois pontos de poligonal, os quais são usados no processo de orientação dos 
arquivos através de uma rotação e duas translações. Cabe ressaltar que este 
procedimento não caracteriza nenhum tipo de transformação geomébica; apenas 
oric ienho, pos o que se faça a junção dos arquivos. Neste 
Pon ivo topogr até então tinha coordenadas arbitrárias, passa 
a te. ,-.,,,adas muitú ,,,..,s das coordenadas do sistema UTM, visto que 
as feições rastreadas foram exportadas em DXF no s projeção UTM, 
SAD 69. O produto cartográfico resultante deste pro 3 é chamado de 
planta planimétrica integrada e pode ser observado na Figura 7. 
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Esta restituição pode ! :ada na planta planimétrica integrada, visto 
que o resultado do processamcnto GPS exportado, tem o mesmo referencial 
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que o produto da restituição. A Figura 8 mostra o arquivo planialtirnétrico 
integrado, o qual 6 usado no projeto de parcelamento do solo 

L 1 
Figura 8: Planta Pianialtlmétrica Integrada TogografidGPSiRestituiçáo Aemíucuyjm88~c.r~ 



iretona Adjunta de Recursos Fundiários do Itesp, responsável 
pela elaboração do projeto de parcelamento, executa também a locação dos 

ido técnici ficas. A Figura 9 mostra o p~ 
lido. 
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lerminado o processo ae iocaçao tem-se um proauro cartográfico 
com informações de dois referenciais. Este problema pode ser resolvido com 
o processo de georreferenciamento, que é realizado no Laboratório de Carto- 
grafia Digital da Unesp com um aplicativo do software REMAP. Os modelos 
matemáticos de transformação geométrica disponíveis neste programa são 
afim de cinco parâmetros e a de Helmert, com quatro parâmetros. Os pontos 
de apoio utilizados para este procedimento foram obtidos pelo rastreio GPS 
em pontos de poligonal. Para escolha dos mesmos, I i conta princi- 
palmente a disposição geométrica, já que o proce stnbuição dos 
erros da topografia confere a todos os pontos igual contiabilidade. Na Figura 
9 ob ração desi 
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Com o arquivo transformado, tem-se o produto final no Sistema 
UTM, que servirá de base para a elaboração das plantas individuais de cada 
lote e dos respectivos memoriais descritivos, nos quais deve constar a coor- 
denada do ponto inicial da descrição. 

Os elementos que constam da folha-resumo da transformação, 
fornecem subsídios para uma análise preliminar da qualidade dos resultados 
obtidos. Porkm, é necessária a realização de testes para verificar a qualidade 
do produto final e as discrepâncias encontradas nos pontos de checagem. 

A análise dos resultados do arquivo transformado visa primeiramente 
avaliar a qualidade deste produto para a finalidade a que se destina, comparando- 
o com o arquivo topográfico utilizado na locação dos lotes e analisando os 
pontos de checagem. Assim sendo, o que importa analisar são as discrepâncias 
nas distâncias dos alinhamentos e nas áreas dos lotes, num primeiro teste; a 
seguir verificar os pontos de checagem. Baseado nisto foram analisados cinco 
projetos, cujos resultados podem ser observados na Tabela 1. 

Tabela 1. Discrepâncias em Distâncias e Areas 
entre os Arquivos Topográfico e UTM 

- -  -- 

Marliri 0,166 0,019 4.522.55 I 0,069 

Nosvd Sra. A~arecida 0.363 0.184 175.372 0200 

Santo Antonio da Lagoa 0321 0,121 922727 0,141 
- 

Palú 02.82 0.091 1.243.852 o,os6 



Para cada projeto foi realizada uma série de 15 medidas de distâncias 
correspondentes nos dois arquivos e calculadas as discrepâncias da amostra. 
O próximo passo foi obter a discrepância média (Xd) e o desvio-padrão da 
amostra (o). Na análise das áreas, seguiu-se a mesma metodologia, porém 
avaliou-se as discrepâncias (6 A) em termos percentuais. Como pode ser obser- 
vado, os dois projetos que apresentaram maior discrepância em distância, também 
apresentaram maior discrepância em áre; 

Para se obter mais elementos oe anaiise, foram usados pontos de 
checagem. Estes são pontos de poligonal que foram rastreados com GPS, porém 
não foram usados como apoio para o georreferenciamento. Foram comparadas 
as coordenadas rastreadas com as do arquivo transformado. A discrepância 
rer nadas pode ser observada na 2: Tabela : 

Anaiisanao os dados, verifica-se que o pior resultado está em um 
dos projetos que apresentou as maiores discrepâncias em distancias e áreas. 
Isto pode indicar a existência de algum problema em uma das fases da con- 
fecção da base cartográfica, porém é necessária a realização de mais testes 
para tentar identificar o problema. 

. Levandc 
centamenti 
rln ..- ,̂... 
licam uma 
construçi 

nfntnnrsir 

ío de men 
- .-. -. < 

Este produto cartográfico será usado para elaboraç: noriais 
descritivos e plantas individuais dos lotes, cujas áreas possuem, em media, 20 
ha I em consideração que a escala de trabalho para os projetos de 
as? D é 1: 10.000 e a finalidade a que se destina o produto transformado, 
pouG-.=  sidera der ar que os resultados obtidos são plenamente satisfatórios e 
inc boa qualic :tanto, pm xiologia utilizada 
na ão da bas áfica (intc 'GPSIrestituição 
aei,.,.,,.,nétrica) é ..,,,,,,,.J que se f;,,,. ,dm o objetivo de 
comparar o produto final com os padr0es de exatidão cartográfica de uma 
carta Classe A. A Fundação Itesp está desenvolvendo esses testes, e espera 
brevemente publicar os resultados. 
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Tabela 2. Verificação dos Pontos de Checagem 

PONTOS DE CHECAGEM 

N=7612679,933 N=7612679,512 
Tupanciretã 

E-01 E=413840,884 E=413841,220 0,339 

Santo Antonio da Lagoa N=7603921,908 N=7603921,345 

E3 E=432128,648 E=432128,913 0,308 
N=7603460,053 N=7603460,212 

L01 E=401528,318 E=401528,861 0,820 
Nossa Senhora Aparecida N=7516900,930 N=7516901,545 

L03 E=402409,032 E=402409,143 0,268 
N=7517836.872 N=7517837,116 
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ANEXO 





deixando, entre cada palavra, uma quadrícula em branco. O preenchimento será feito da 
direita para a esquerda. deixando em branco as quadrículas não ocupadas. 

13 - Nos itens referentes a datas. nreencha todas as auadrículas. nreenchendo com zero as . . 
quadrículas esquerda, quando for o caso, ou as referentes à informa 
auando diswnível. Não havendonenhuma informacão não anule o esnac . . 
em branco. 

ção do dia i 
:o, deixe todi 

>u mês, 
2 o item 

14 - Quando a infonnaçáo a ser inserida resultar apenas na aposição de um '>r', somente uma 
quadrícula devera ser assinalada. 

15 -Deve-se evitar qualquer expectativa Ira legitimas cnpante cadastrados 
devendo, se perguntado, informarq.. Y C C ~ S ~ O  cabe i I L - U I ~ U V L X ~  Geral do Estado. 
No caso de ser - nor aualauer meio - nressionado nara alterar informacões ou ainda se . . .  
houver qualquer resistência quanto à vistoria da área dou fornecimento de documentos e 
informacões. tais fatos devem ser imediatamente comunicados ao reswnsá.vel celo GNW 

cimento roi 
inidades de 

~écnicode &po. pampmvidências posteriores da Diretoria~djuntade ~ecursoi~undián'os 
e Executiva. 
Deve-se ter um conhe nimo da situaçzio jurídica de cada Perímetro, alem de 
informações sobre as L conservação que ali se encontram inseridas, no todo ou 
em pane. 

16 - O  Anexo para Observaçoes aeve ser utilizado p dor e pelos r nico ou 
jurfdico, de acordo com a natureza das informa n esclareci& idadas. 

17 -Antes dos Analistas procederem à assinatura dú LU, U=VC.XI verificar se uJ +adros e 
campos encontram-se devidamente preenchidos e, em casos de eno. convalidados no Anexo 
nara Observações. 
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Deixe em branco o campo"W de arquiv&,....., . ,,.,p-..u,,wp., .  dados 
(GIS) ap6s os Pareceres Jurídico e Técr 

QUADRO 01 - IDENTIFICAÇÃO E CONTROLE - 
O ( - ~ 0 e u ) r c T R O L E  
01 Psnm.troi Pirlm*n>l GUoalI 11 Pm<n.o  Adm.nnV.tivo I O 3  Dcdnuntoi  de imar.1 

Campo 01 - PenmetrdParâmetrolGlebs/Anexi 
Não deverá ser preenchido pelo Cadastrador. 

I I I I I I I I  / 06 É abnngldo par erreuva 
O MunkapaI Diantd m u m  



Campo 02 - Processo Administrativo 
Náo deverá ser preenchido pelo Cadastrador. 
Deverá ser preenchido pelo Analista de Desenvol! 
o Processo de Discriminatóna Administrativa. 

diário (advo gado). caso exista 

Campo 03 -Documento do Imóvel 
Não devera ser preenchido pelo Cada 
O Cadastrador devera entregar ao Ocul 
a entrega dos documentos solicitados 

icaçso (mod 
3 Local ou RI 

lelo d) e orientá-lo a proceder 
:eional do ITESP. conforme o 

caso. 

10 (advogado 
legional e pi 

nriin.ntp 

) deverárecel 
..=encher este 
n8n rmn.ri 

xrosdocum 
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O Analistade ~ ~ 1 W n e n t o  hmdiáii enm apmentados 
pelo Ocupante no Escritório local ou F Forme a Tabela de 
Códigos de Documentos do LIE Caio ..-V .-...,-,.- ..,,.-ceder a entrega de 
documentos. o Analista deverá observar este fato nos Anexos aue complementam o LIF. 

do Imóvel caml ligo Iniaal 
Pi ,,.,.., ,, .rês primeiro. ,,,,. .,... o núm~., , .,., ,..,Aiada (0f.W. ,,,,,,.parto 
com a leua da aiticulação (A, B, C ou D). Os três últimos espaços deverão ser preenchidos 
com o número do imóvel, ou seja, de 0 0 1  a 999. para cadaan '' - 

Camno 05 - Faka e Fotos 
Pkncher os três primeiros espaços com onúmero da faixa (000 a 999) e o quarto com uma 
letra (A a 2). caso exista. Os lrês últimos esoacos deverão ser   reenchidos com o númem da . . 
íotografIaairea. 

Campo 06 - É abrangido por Cfmlo? 
Assinale com um "x" aquadrículacorrespnndente, se municipal disüital w nenhum círculo. 
Este campo deverá ser preenchido pelo Analista de Desenvolvimento Fundiário (engenheiro) 
que estiver acompanhado os trabalhos tdcnicos no perímetro. 

QUADRO 02 - IDENTIFICAÇÁO DO OCWANTP 

L L I ~ L L U  

FIUCI 
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Campo 01 - Non 

Informe o nor i do Ocupante (com acenniação, se for o caso). ùba o 
nome complei )s nomes intermediários e informe o primeiro e rmes. 

ie 
ne completc 
to. abrevie c 

Caso nZo ca 
o último ni. 





Campo 01 - ProRwáo 
Informe o código utilizando-se da Tabela de Código de hf issóes  no verso deste Lff, 

Campo O2 - Outras Fontes de Renda 
Pesquisar e informar acerca de existencia ou n%o de ouim fonte de rei 
Ocupante. 

Ia pelo 

Campo O3 - Estado Civil 
Antes de assinalar aquadrícula com 
Nos casos em que o Ocupante seja vorciado ou viúvo, 
assinale a quadrícula correspondente 
Nos casos em que o ocupante seja casado, toma-se obngatbno o preenchimento do Quadro 
04 (identificaçáo do cônjuge ); 

spondente. r 
solteiro, sep 

iiga o seguir 
#arado judici 

ite critério: 
ialmente, dil 

Nos casos em que o Ocupante viva em regime de uniáo estáv 
nos casos de Comoosse, devendo ser meenchido um Lff vai, - ,.., el, é necessr 

.., ~ ~ . l s  ..m. 

kio procede r como 

Nos casos em que o Ocupante seja casado e viva emunião estável com ouwapessoa, também 
6 necessário proceder como nos casos de Composse, isto é, preencher um LiF para cada um; 
Nos casos em que o Ocupante seja solteiro, separado judicialmente, divorciado ou viúvo e 
viver em regime de união estiivel com oulra.pesnoa, preencha também um Lff para cada um; 

Campo 04 - R.G.(Registro Geral) 
Transcreva o número conforme consta na Cédula de Identida e o Estado onde foi 
expedido o documento. 

Campo O5 - C.P.F.(Cadestro de Pess< 
Transcreva o número conforme consl 

Campo 06 - CNPJ (Cadastro Nadon 
Transcreva o número conforme consra oo oocun 
Constar o número do CNPJ da matr 

C a m w  W - Reeistm de Nasdmento 

iz da empre! 

%to, não esc 

as Jurídicas) ~ - . ~  

dígitos de controle. 

k s c r e v a  nos sub-campos prápnos, o númem do registro da cenidão, olivro e folhas emque 
foi registrado. a data do nascimento, o C d 6 n o  onde deu-se o regism, bem como o Estado. 

QUADRO 04 - IDENTIFICACAO DO C ~ N J U G E  

Campo 01- Nome 
Preencha com o nome da(o) esposa(o) do Ocupante. 



Campo 02 - RG. (RegMw Gemi) 
Transcreva o número conforme consta na CBdula de Identidade, inclusive o Estado onde foi 
expedido o documento. 

Campo 03 - Pr 
Informe o ct ndo-se da TE 

. - -  ligo de Pmfi s o  deste LII 

Campo 04 - C.r.r. (Laopsrm oe ressoas risleasl 
Transcreva o número conformeconst; nto. a t e n a  dígitos de controle. 

Campo 05 - Registro de Casamento 
Preencha com o número do Reeistro de Casamento constante da Cemdá0 

ipo06-Li 
>reencha coi 

vro e folha 
mo número do Livro e f 

nto 

olha em que nto. 

Campo 07 - Data Casame 
Preencha com o dia, mês atrimônio. 

n "i.* fni r'.< 
Campo OS - C1 

Preencha coi.. .. -.. ,". .u,..-I-- .. v--..-...-, -srado. 

Can &me de C 
~adrícula co 
,: "No caso I 

asamento 
rrespondenti 
do regimes, 

de acordo i 
er o de Sepi 

com o const; 
 ração de B 

idão. 
como Coml 

Campo 10 - Nacionaiidade 
Assinale com um "x" na quadrícul 
"Estrangeira", especifique no campo 

(dente. Casc 
me do país d 

) seja assini 
le origem. 

ipo 01 - De 
nforme o no 
ar o caso. 
, >. . .e- 

nominação 
me pelo qua 

do Imóvel 
il o imóvel B seguido de qualquer oum 

i u m u o  a umia ucnomngao çorineciua ror o numero do lote, informe neste item a palavra 
lote seguida do número. I !I, deixar em I denominas 

, .  . . Campo 02 - Bairro 
Informe o nome do bairro onae o imovei se localiza 

Campo 03 - DisMto 
Informe o nome do Distrito onde o imóvel se localiza 



Campo 04 - Município 
Informe o nome do município onde o imóvel se localiza. 

Campo 05 - Comares 
Infonne o nome da comarca onde o imóvel se localiza. 

Campo 06 - EstradaNia de Aceso 
Informe o nome da estrada que dá acesso ao imóvel 

Campo W - Número do Cadastro do Imóvel no WCRA 
Se o imóvel estiver cadastrado junto ao INCRA, informe o numero do 

QUADRO 06 -DADOS RELATIVOS A OCWAÇÃO 

Campopl - Litigo 
LITIGIO - é  toda contestação que possa resultar num proc 
Compreende todas as formas de disputa, pendências ou derr 
do imóvel. 

zl- 
R Parente 

esso ou arbi 
ianda sobre : 

São expressbes de Litígio: ameaça de expulsão, provocações e agressól 
intimidacóes. oendências mliciais dou iudiciais. . . 
Sempre que algum caso de confiito ou de litígio for detectado, as 
correspondente e informe o fato na folha de observações. 

m e n t o .  
iposse elou domínio 

I físicas. 

adrícula 

Uma vez idenfificadaa á m  emlitígio, devem ser r 
como deve ser feito um crwui sumário daquelas: 

aFsparamdus ~ i ~ ~ ; i i v ~ ~ v ~ d o s , b e m  
>artes entendemque têm direitos. 

Ne3,e~ cawç. 2 lunJamcnral que sz erclxs(a pa.. ...,.- .. .invol,,idas no litigioqusofato de 
estarem sendo cadastrailoi NAO SIG'I1I:ICA QUE O ESTADO IRA DECIDIR QUEM 
TFXI RKLÀO. 

mpo 02 - < 
Assinale c< ...- n* _ I 

,itígio 
idrícula com 

rem objeto I 
gado da Uni1 
7ncin dar r,, 

:verão ter ci 
se o forneci] 

espoudente : 

Depois de aplicados os LIFs em ái ie Litígio, os rculação 
restrita, entre o engenheiro e o advo; fade Region nento de 
informações a terceiros sem auton --., .~pervisões d~ .--,-. 

Ca 
R cansa do litígio. 

C&,,, ,, - 3 Litígio é Judiaai? 
Assinale com "x" a quadrícula correspondente. 
Litígio Judicial 6 todo aquele que está sendo decidido por --." -- ,acesso no Fómm da 
Comma. Se assim for, procurar informa@es acerca do número do processo, o ano, tip de 



ação, e aComarca peiaqual immita a ação. Neste caso, 6 importante anotar o nome das partes 
na folha de observaçóes para eventual diligências posteriores da área jurídica. 

. . 
I não. 

eside no In  
mala  corre! 

16vel? 
spondcnte. 

Campo 04 - Forma de Exploração 
Assinale com"xn aquadnculacorrespondente, de acordocomobservação~ laraç30 
do ocupante. 
A exploração será "DIRETA" quando o ocuoante exnlorar o imóvel diretamente com o seu 
trabalho ou de sua família. 
Ser& "INDIRETA quando o i n  sto OU 

equivalente.*IMPORTANTE: "SL ...,.. a ser6 
necessário o preenchimento do Camw 09". 

Can ocupante r 
n "x" a quad 

C m m  nr; - Tempo de OCL,..,.. 
I moo oue o ocupante mantém a posse :I, inclusive de seus antecessores, 
I 

Cau.,, , . - , ,. ,,,, io de outro Imóvel Rn 
Assinale com "'x" a quadrícula correspondente. 
Para que a quadrículaafirmativa seja assinalada, é necessário que o Ocupante tenha o "outro 
imóvel mal" devidamente registrado em seu nome, não basta apenas ter a posse desse 
"outro imóvel rural". Neste caso, anotar a quantidade, a localização, o Estado; solicitando 
ainda cópias dos documentos relativos a cada um dos imóveis. 
A quadrícula negativa será assinalada quando o Ocupante não for pn ! outro 
imóvel rural, ou quando tiver apenas aposse de outro(s) imóvel(is) rural 

Campo 08 - Número de pessoas que compõem a família. 
Informe o número de pessoas integrantes da família do Ocupante e que enL,..,.,,- .ia área. 

Campo 09 - Terras exploradas por: 
Este quadro obrigatoriamente deverá ser preenchido quando a exploração for indireta 
( 

I m a propries rtor do 
i ~uanto a coll .,"a U=L12Ur rceiro, 
s v..-- ...-..... ..,..-- . . meaçáo pod- .-. ou atrav6s d~ &ando 
houver contrato deve-se solicitar a c( 
2. Arrenda* - Este também não ?le aluga a tem do 
detentor do imóvel, arcando com toda o para si. O aluguel 
da terra é pago em dinheiro ou com pane ua prw 

O arrendamento também :rbal ou por 
Também deve ser solicit; o contrato. 
3. Parente - lkahalha i... ..%... +lo víncuio - ,,.L,-, .-, .JU não residir na 
6rea. 

campo 04). 

L. Meeiro - 
móvel, tantc 
wnan ,",-,-ir, 

Não detém 
I os custos d 
r i im tinnae 

a posse nei 
a produção 
nsrreirn A 

I pode ser vc 
ida a cópia d 
"0 .ara ..r 

:xplorado I 
esta quad 

?ela figura 
Irícnla for 

do prepo! 
assinalad: 

dade. O me, 
heita obtida. 
i. .ser vmrhrl 

iuçáo. 
contrato. 

com o deter 
ão legal 6 pa . rnntratn C 

4. Agregado - Geralmente divide a terra e os produtos da terra com o detentor do imóvel, 
fornecendo em compensação o seu trabalho na área. Não possui contrato de trabalho. 
Assinale com 'k" na quadrícula correspondente. 



QUADRO 07 - CARACTER~STICAS DO M ~ V E L  

. . 
ou .juiuw .*o smtm i €.%do 

U sim O NBO 0 sim P N ~ O  
pn n0.b.r i"d."rn*ila? 

CM . fonte? 

Campo 01 - A gleba 6 servida por águas? 
Assinale com "x" a quadrícula correspondente. 
Em caso afirmativo nominar o no ou córrego que a serve. 

Campo 02 - A gleba está inserida em área de restrição ambiental? 
Indicar se o imóvel está inserido em área de reshição ambiental informando, em caso aiirmativo, 
o nome daunidade de conservaçãoque oafeta. (Ex.: Parque, Esta$ãoEcológica, etc ... ) 

Campo 03 - O interessado foi desapropriado ou ajuizou ação contra o Estado para 
receber indenização? 
Formule esta pergunta ao Ocupante e assinale com "x" a quadrícula correspondente. Se a 
resposta for afirmativa, é obrigatório o preenchimento do Campo 04. 

Campo 04 - Processo Judicial 
Procurar obterestas infonnacões como Ocwante do imóvel. Não sendo mssível, comunicar 
a área jurídica do Gmpo ~ é i n i c o  de campó, informando na folha de 0bservaF6es. Muitas 
vezes, o ocupante sabe somente o nomedo advogado. Anotarestainformação (nome, endereço 
e telefone do advogado) e comunicar A área jurídica do GTC 





A coluna área plantada não precisará corresponder necessariamente h área colhida na última 
safra. wis  pode haver intemucão da atividade, ou introducão de uma nova atividade. 

idade Pecu: 
tras de fom 
3"An e" 

camp, 
Esi 
Imi...,., ..--. i.iu.rrr,r, ruyr-i-,r, rr7r-i.irrrr rriir-.i.rr-.-r. 

referentes à; 
iiirntiArd*ri 

s atividades pecuárias d 
."a",r2A9< 

lesenvolvida :reva em lei 
6.i-I i n f m  

.a os dados 

.<bri.(a> e .i I 

Campt 
Esi pastagens e ro imóvel. 
Pai ida pelo ocu 
Pasragem naiurai - c quanuu o puiu e naturui da região, puriaiiru, iino foi produzido 
artificialmente. 

o 05 - Past 
:rever em le 
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tras de fom 
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a os dados r 
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ficial, em he O ocupante dever6 informar a área de pastagem, na 
ser calculado o percentual em relação a área do imC 

o 06 - Prat 
sinale com ' 
afrmativa i .. , . 

ao imóvel q 
~ndente. 
informada e 
.--..*..c- 

iue não a a Camp, ica nutras atividades I gropecuán 
As 'x" a quadrícula correspi 
Se :sta questão, devera ser 'm o tipo 
quannoaae aproximada de área utilizada para iai iinaiiuaue. 
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de ativid im letra de f 
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o 07 - Ben 
:rever em le - .  

feitorias 
tras de form 

C ~ P  
ESi 
Tipo - Keiacionar os aiversos upos ae oenreironas enconuaaas no imovei. 
Estado de Conservação -Estabelecer rcrsus grupos de 
benfeitorias encontradas no imóvel. 
Os tipos de classificaç?io serão: ótimo, ,, , 
A classifícação ótimo é estabelecida quando a benfeitoria 1 d de 
boa qualidade. Quando a benfeitoria estiver sendo consir "em 
C O ~ S ~ N Ç ~ O ' ' .  

A classificação bom é estabelecida quando a benfeitona não necessira reparos, isto e, não 
apresenta sinais de desgaste aparente ou quando for de consm erial 
precário. 
A classificação regular é estabelecida quando a benfeitoria nei is de 
deseaste são anarentes. 
A i w esta em conaicoes ae uso. 

ia os dados i 
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ou reparos para ter utilidade. 
1 empregado (Ex.: 01 casa de 
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mista), wnsl 
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. % z... L 1 

Mencionartodo t iw de cercaexistente (! 
em metros. ~ t e n &  também para as cei 
constar em benfeitorias pata as glebas I 
Outras henfeitorias, como açude artificiai, poços a agua, gerauor ue enirgia, a uiw, n iorça 
hidráulica, também devem ser mencionadas e, quando for o caso, fazer constar o material 
empregado. 

Campo O8 - A gleba é servida por rede de eletriiicacão m a l  
Assinale com "x" a quadrícula correspondente. 



QUADRO 09 -VALOR DO I M ~ V E L  

Campo 01 - Informar o valor do imóvel em Reais (R$); e após, por extenso, de acordo com o 
preço estimado conforme julgamento do ocupante/infonnante. 

QUADRO 10 -DADOS SOBRE EXPLORAÇÃO DO IM~VEL 

Campo 01 - Mão-de-obra nülizada 
Assinale com 'k" a quadrícula correswndente. Se a auadrícula ''Familiar" for assinalada 
informara quantidade de pessoas envoividas da família. Se a quadrícula "Extra-Familiar" foi 
assinalada, preencher as demais corresmndentes. inclusive a auantidade. e se for o caso. o 
período da mão de obra temporária uti6zada. 
-Temporária: é a máo de obra externa contratada por um período determinado, pelo Ocupante 
(Ex.: colheita) 
- Permanente: é a máo de obra externa empregada de forma permanente pelo Ocupante. 
- Caseiro: é a mão de obra externa empregada com o propósito de zelar e administrar o 
imóvel, na ausência do Ocupante. 

QUADRO I1 - SOLOS 

Campo 01 - Potencialidade aparente do solo 
Na horizontal do quadm constam os intervalos de declindade dados em pacentagem, avaliados 
segundo os seguintes critérios: 

1 - O  a 3% - corresponde hs áreas de várzea, considerado pleno. 



2 - 4% a 10% - corresponde 2s áreas com topografia soavemente ondulada. 
3 - 11% a 20% - corresponde às áreas com topografia ondulads 
4 - 21% a 30% - corresponde b áreas com topografia furtemel 
5 - >31% - comsponde As áreas montanhosas. 

Na vertical do quadro constam 3 níveis de fertilidade do solo h... ...,, , .. 
Reencher o quadro cruzando os dados de fertilidade e declividai 
base a situação que prepondera no imóvel. 

Reencher um s6 retângulo com "x" 

Campo 02 - Quanto ?i inundaqão da vbnea 
Quando o imóvel for formado por &as de várzea, a 
intensidade de inundação natural destas. 

03 - Arem 
nalar com " 
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... . . 
campo 

Assi 
imó\ 
A quanrioane oe area e oouaapor esmai 

dveis para 
drícnla(s) c< 

uadrícula co 

,vido a: 
ea(s) inapro 

Campo 04 - Tipo de Solo 
Assinale com "x" a quadrícula correspondente. Este campo deveri ser preenchido pelo 
Analista (engenheiro) do Grupo Técnico de Campo a partir das informações contidas nas 
cartas de utilizas do Estado de São Paulo. Estes mapas seráo f ela 
Coordenação do 

ornecidos p ção da terra 
Programa. 

QUADRO 12 - CROQUIS (MDIQUE O NORTE) 



érde escurc 
brde clam: 

n raaa :  cul 
,2111: rio, nb . . .  
Isrrom: esb 
reto: cerca 
orientação i 

,."A- ..de. 
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N um c q u i s  devendo a figura 
c< ...--,-..V-. ,--... ............. ,.i, a identifi~;,~. -- ......V. com atenção, pois 
são indisoensáveis oara análise da PGE. de acordo com as seguintes cores 
v 
v 
Amarelo: riasto naturai ou amima  
L 
A 
Vermelno: consuuGao 
h. rada, caminho 
P 
A to Norte deverá ser para cima, cuja li ior do 
qb,,.,, .,,.?do vwiar45"pm leste o11 oeste. co... .,.,,,,,, ............,...,..,... 1,NQ) 

nhada seta: - ;"A:,."..x" 
h aresta mel 
.....I.. hmi 

Confrontaçóes 
Preencha com os c6digos das glebas que confronti 

OUADRO 13 - DECLARACÃO E ASSINATURA w OCUPANTE OU INFORMANTE 

BIII com o in 

-- -- 
ra do ocupan 
irilsnrr airrii, 

Dever6 ser obi m aassinahu betos, ........ deve ser obtiè ......,-..- odigital ~ O G Y  LILI ..IIF.IIUV-UYI- ........... YYIICI.V~. rim . - 
poder gerar a impr~ssão digLtal. Deve-se ainda datar e escrever o nome do &upante ou 
informante em letra de foi 

QUADRO 14 - PARECER] 

O? A f i m 0  h".. tnnscr*o com R d d  

aia 

I I 

Campo 1 - O  entrevistador ( cadastrador) deverá assinar e datar o LiF, após todas verificações. 

Campo 2 -Os Analistas. t6cnico e jurídico, cleveráo assinar e dataro LIF, certificando-se de que 
todos os campos estejam devidamente preenchidos. 
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O OUE É O ITESP 

A Fundação I va" - ITESP - 
wnculadah Secre ta r i auruau~run  u;is=ua ciununiiia. iuisrraua~n;ia =i IV.LVI,  ur 8 de janeiro de 
1999, e regulamentada pelo Decreto 44.294. de 4 de oumbr :ndo por objetivo planeja 
executaras politicas amaeíundiár ia  no âmbitodoEstada. 

O Itesp desenvolve Roietos de Assentamento em t e m  Dúblicas do Estado. murando reseal - 
acidadaniade famflias de trabalhadores mais  semterra ou com terra insuficiente paraseu sustento. PL- 
cumprir essamfad6apoioaofortalecimento denwosassentamentoseàsemaalimentarda? famflias. - .  
oferece condições para a conservaç30 e melhoria das terras destinadas aos projetos, pmporciona assistência 
técnica paraodesenvolvimentoda produçãoe parao acesso aocrédito agricolaepramove ações para o 
desenvolvimentoski~ô~mdasfamiliasassentadas, incluindo~ioàcomen>i~ç3oeà~plan~o 
de pequenas agroindúshias. visando aautonomiaprodutiva e oacesso aos serviços públicos essenciais. 

Atua na regularização íundiária das terras estaduais devolutas ou presumivelmente devolutas. 
promovendo a legitimação das posses ate 1M) hectares e a mecadação de terras públicas paradestini-Ias 
priorilariamente aos Projetos de Assentamento. Para issorealiza vistorias. avaliações. elaborapl'mos de 
le&bnacão de mses .  mantem mnmle sobre a utilirado leleeitima da9 tema* Dúblicas do E.stado. Também . . . - 
ama em conjunto com a União para dar apoio aos projetos de assentamento federais no Estado e paraa 
promoção daReforma Agránaem São Paulo. 

Possui urna política de mediaçáo dos conflitos W á r i o s ,  amando para evitara nolhcia entre as 
partesenvolvidas e buscar alternativas paraasoluçãodas demandas. 

Ou- área de ahiaçáo do Iresp 6 na assistência às comunidades remanescentes de quilombos. sendo 
o 6reáo estadual reswnsivel oelos estudos necessários vara a identificado e o reconhecimento dessas - 
comunidades, a dema 
desenvolvimento s6cio 

Todas as ações 

rcaçáo e titu 
-econômico, I 

:do ltespjunt 
l - - X - n d G  
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Esta atenção 6 mais significativa nas áreas das c as 
wailacões tradicionais. aue historicamente se des . .  . 
fundamental para sua sobrevivència 

Paraelevaronível d e c o n h e ~ n e c s s á r i u a o t r a b a U i o , o I t e s p m a n t ~ ~ ~ t e s  
de fomlaçáo, tanto para as populaçk3 beneficianas c o m  panos técnicos da institui~ão. O Itesp ama em 
todo o Estado, podendo formalizar parcerias com os governos federai, estaduais e municipais. alem de 
institutos de pesquisa e organizações náo governamentais. para desenvolver ações compatíveiscom sua 
missão. visando somar esforços para o fortalecimentoe avanpda Reforma A m a .  

A aiação da Fundação consolida a experiência institucional paulista na &ea agrária, iniciada de 
forma sisternniicd nu<iovem<iC;irvalh#, hnto.equr. ao longodesse prriodo. de formasempre inCdttac 
plnnelra. clevoii São Paulo .i mndicão de p a r a d i m  nessa 6w.  A I:unJ;<v2o ITFSPC a suce-wra natural 
-e legal - 
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.primeira exr 
3.328161, vin 
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miênciapaul 
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.--,*,.z* A" r 
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78, passou a ser denominada~sse'soria~écnica de Revisão A ~ ~ ~ A T R A .  

Em 1983. peloDecreto 20.938. foiaiada aCoordenadoria Sóci~EconAmica, a indanohhi to  
da Secretaria da Agricultura, que tinhacomoobjetivo aorganizaçãodepquenosprodutores, o apoio ao 



sindicalismo e ao uso social da terra, incorporando as atividades exercidas pela ATRA e alterando sua 
den~minação~arahstitutode~ssunuis ~ & d i á r i o s - ~ ~ ,  que foi organizadõpelo Decreto 22.969/84. ~á 
nasuelaéccca, wlacom~lexidadedos assuntos alnaneidos. mmmdava-se que este instituto fosse elevado 

ento do Litoi 

I." rrnmi.lnr 

. . .  
àcondiçãode autai 

Em 16/10, unento 
Agrícolado Vale do moeira, çumpniJeius que assaravam uursnivurvirin;riiuap<;uiaa awu iundiária, 
dando à Superintend&ncia do I ral Paulista - Sudelpa - atribuições para sua 
implanlaçãc. 

Emdezembro dessem6 ,..V ,.,, .,,, ,.,..,., .tdasduasLeis Estaduais damaiorimmhcia 
paraahistóriadapoliticaagrária brasileira: aLei 4.92585, que dispõe sobre aaiienwode ter& públicas 
estaduais amrícolasaue a3 acuoemeexolorem. e a Lei4.957/85. quedisnóe sobre os nlanos oúblicosde 
aproveitamento e valorização dos recursos fundiaiios do Estado, prevendo a destinação de terras públicas 
estaduais para a implantação de assentamentos de tabaihadores Mais. consolidando a experiência iniciada 
na Cleba XV deNovembro, no Pontal do Paranapanema, e naFazenda Pirituba ii. no sudoeste paulista. 

Pelo Decreto 24.814. de 5/3/1986. foi criada a Secretana Executiva de Assuntos Fundiários - 
SEAF.bcqmmndoo IAFeoMasterplan.paramordenaredesenvolverosplanospúblicosdevalorização 
e amoveitamento das recursos fundiános do Estado. bem como oara amar em uiniuntocom a Fnxuradoria 
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pequenos posseiros nas regiões prioritárias dovalc doRibei i  Ponta1 do raiõa e 
Litoral Norte, eRegião Administraüva de S m t y  envolvendo. alémd rias de 
Planejamento, Meio Ambiente. Justiça eaF'rccuradoriaGeral doEstad 

io ano, o Decreto 27.861. de 4/12/87, elevou a SEAF à condiçáo de secretaria 
ordin: 10 seu nome para Senetar de Assuntos Fundiários - S A E  e criando os 
ma: F e d o  
GEAI 

ia de Estado 
lk+zação Fur 

,tas e legiami 
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"L-"" "A. 
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ras devolutas 

.o Fundiária, i ..,:.A- -,";L 

S. com expedi 

no âmbitoda 
...""e- A" 

tdiária - DAl 

m, Vale do Pa 
W.asSecrefa 

A SAFfoi extinta a m v h  do Deaeto 29.355B8, que msferiu o -10 de Assentamento 
Fundiário 2 Seaetana da Agricultura e Abastecimento. e o DeDanamento de Remilarizacão Fundiáriaoara " - 
a Secretaria da Justiça. Pelo Decreto 29,466188, o Departamento de Regularização Fundiária passou a 
integraraesúutwa daRocuradoriaGeral doEstado. 

EmISde 
S P , ~ c m p I a  
e DRF. com s 

março de 19! 
ndoaqueles I: 
mas atribuiçó 
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8 Paulo 
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Assim as atividades de assentamentoe de reguiaiuação iimd~ária foram ramiticadas num msmo 
órgso, agora sob a égide da cidadania, na entso recdm institulda Secretana da Justiça e da Defesa da 
Cidadania. Para completar a amplitude do trabalho na área agrária e dinamizar a ação do iTESP. foram 
acrescida3 as atividades de mediação deconiiitor fundiários, de capacitaçãode Irabalhadores Mais ede 
atendimento às comunidades de quilombos, com aediçãodos Decretos 33.706/91,39.544/94e41.774/ 
97, respectivamente. 

A &qão da FundaçXo visa então cansolidar e aprimorar apolltica agrária e fundiária existente. 
Reúne a exneri8ncia acumulada nesse histórico ao dinamismo que vem caracterizando a a@o poiítica 



REGIONAL LESTE: 
Tel: (Oxxl9) 9601 -0860 - reg-leste @institutodetems.sp.gowbr 
Rio Claro 

m REGIONAL VALE DO PARA~BA: 
Tel: (0xx12) 232-8952 - reg-valedoparaiba @instiModetems.sp.gov.br 
Rua Capitão Cirilo Lobato, 200 - CEP: 12020-1 00 - Taubaté 

REGIONAL VALE DO RIBEIRA: 
Tel: (0xx13) 6856-1 741 - reg-valedonbeira@insftutodetems.s, 
Rua Santa Salete, 262 - CEP: 11 930-000 - Pariquera-Açu 

REGIONALSUDOESTE: 
Tel: (Oxxl5) 232-0860 - mg-sudoeste@instiModetems.sp.govbr 
Rua Coronel José Prestes, 11 3 - CEP: 18031 -540 - Sorocaba 

REGIONAL PONTAL: 
Tel: (0xx18) 221 -9360 - reg-pontal@institutodetems.sp.gowbr 
Av. Manoel Goulart, 121. lQ andar - CEP: 19012-270 - Presidente Prudente 

REGIONAL NOROESTE: 
Tel: (0~x18) 722-6770 - reg-noroeste@NistiMoo'etems.sp.gowbr 
Rua Santa Terezinha. 1.324 - CEP: 16900-000 - Andradina 

REGIONAL NORTE: 
Tel: (0~x16) 237-41 59 - mg-norte@institutodetems.sp.govbr 
Av. Paraná, 114 - CEP: 14811-124 - Araraquara 



sÉRIE CADERNOS IT 

RETRATODA TEF 
Perfil s&io.econÔmico 
Assentamentos do 

São Paulo 

LRA: 
dos 

2 PONTAL VERDE: 
Plano de Rmpera@o 
Ambiental nos Assentamentos 

O do Ponta1 do Paranapanema 

NEGROS DO RIBEIRA: 
Reconhecimento Étnico e 
Conquista do Temtório 

TERRAS E CIDADÁOS: 
Aspectas da A@o de 
Regulariza@oFundiária 
no Btadode São Paulo 

TÉCNICAS E RUMOS: 
Sistemática Aplicada ao 
Cadastro Técnico Rural e 
Demarcação de Assentamentos 

==.= MEDIAÇÁO NO CAMPO: 6 Estratégias de A@O 

ig em Situações de 

' Conilito Fundiário 

CULTIVANDOS0NFI0S: 

Assistência Técnica 
na Reforma Agrária 

8 pgi " S~TIOS E 'SITUANTES': 
:.O<P. Planejamento Territonal e . <' 
, ;,@ Cálclculo de Módulo para 

I .; 
~= !% Assentamentos Rurais 

p--* RJil'RATO DA TERRA 97/98: 
Pefl-~mimeBwda 
Pmdu@o Agmpecuána d o s h n t a .  

O ment~sRuraisdoEstadodeSãoPado 

2 CONSTRUINDO O FUTURO: 
.WB Política de Investimento em 

Assentamentos Rurais, 
Seus Custos e Resultados 

VISITE NOSSA PÁGINA NA INTERNET 
www.institutodeterras@sp.gov.br 



Nome:- 

Endereço: 

Bairro: ., 
CEP:- 

Fax: 

- 
çao: - 

Cid 

Tel. 

E - n  

Area 

Empresa:- - 

Endereço: - 

Bairro: Cidaae: Estado:- 

CEP: Tel. (-. 

Fax: E-ma 

Exemplar(es) Cadernos ITESP de interesse (nQ): 

Data: 

Para adquirir livro(s) da S6rie Cadernos ZTESP 
de seu interesse, envie esta f i h a  devidamente preenchida, e você será 

orientado sobre preços, fonnas de pagamento e retirada 
Para maiores informações, cn'tcas e sugestões, 

entre em contato com: 

FUNDAÇÃO INSTITUTO DE TERRAS DO 
ESTADO DE SÃO PAULO <<JOSÉ GOMES DA S ~ V A * ~  

Av. Brigadeiro Luiz Antonio, 554 - CEP 01318-000 - São Paulo - SP 
Tel. (Oxxll) 232-0933 - ramal 1700 - E-mail: infoitesp@institutodeterras.sp.gov.br 

VISITE NOSSA PAGINA NA iNTERNET 
www.inStitutodetem@sp.gov.br 
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Av. Brigadeiro Luiz Antonio. 554 - São Paulo - SP 
CEP 01318-000 
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