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TERMOS DE REFERÊNCIA 

 

Este documento apresenta os Termos de Referência para uma consultoria de curto 

prazo no âmbito do projeto de cooperação técnica: “Apoio à política de regularização 

fundiária na Amazônia, nos Estados do Amazonas, Pará, Mato Grosso e Amapá” com 

apoio da União Europeia ao Instituto Nacional para a Colonização e Reforma Agrária 

(INCRA) implantado no final de 2017 e com duração de 48 meses.  

 

 

 

 

 

 

Título da posição: Consultoria de Curto Prazo (Non-Key-Expert) para elaboração de 

proposta para a implementação de rotina de monitoramento do 

processo de regularização fundiária na Amazônia Legal.   

 

 

 

 

 

 

 

DADOS DO PROJETO  

Titulo: Apoio à política de regularização fundiária na Amazônia, 
nos Estados do Amazonas, Pará, Mato Grosso e Amapá 

Número de Referência EuropeAid/138877/DH/SER/BR 

Doador: União Europeia 

Contratante:  Consorcio GFA/IEB/GCI 

Duração da Consultoria:  Estimativa 70 dias 
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SIGLAS E ABREVIAÇÕES 

 

ANOREG Associação dos Notários e Registradores  

ATER Assistência técnica e Extensão Rural 

BNDES Banco Nacional do Desenvolvimento 

CAFIR Cadastro de Imóveis Rurais 

CNIR Cadastro Nacional de Imóveis Rurais 

DF/INCRA Diretoria de Ordenamento da Estrutura Fundiária/INCRA 

GCI Dr. Schindler Gao Consult International GmBH & Co.  

GDR/MT Gabinete de Desenvolvimento Regional do Governo do Estado de Mato Grosso 

GFA GFA Consulting Group 

GIZ Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 

IBAMA Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis 

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

IEB Instituto Internacional de Educação do Brasil 

INCRA Instituto Nacional de Colonização e de Reforma Agrária 

MAPA Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

MDA Ministério do Desenvolvimento Agrário 

MMA Ministério do Meio Ambiente  

OEMA Órgão Estadual do Meio Ambiente 

SFB Serviço Florestal Brasileira 

SEAD Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário  

SERFAL Subsecretaria de Regularização Fundiária na Amazônia Legal 

SICAR Sistema de Cadastro Ambiental Rural 

SIGEF Sistema de Gestão Fundiária 

SISTERLEG Sistema Terra Legal 

SNUC Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

TDR Termo de Referência  
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1 CONTEXTO 

 

A Amazônia Legal 

1. As políticas públicas, entre os anos 60 e 80 do século passado, para promover o 

desenvolvimento da região Amazônica e integrá-la na economia nacional consistiam na 

implementação de grandes obras de infraestrutura, de incentivos fiscais para a 

agropecuária e ações para promover a ocupação de terras públicas. As políticas 

resultaram num crescimento da população de cerca de 6 milhões em 1960 (1), para cerca 

de 25 milhões em 2016  (2), do rebanho de um número de cabeças de gado insignificante 

em 1960, para cerca de 60 milhões de cabeças em 2016 (3) e na introdução e expansão 

da produção de grãos, principalmente, a soja.    

 

2. Entretanto, a integração da economia do Norte foi obtida a altos custos 

ambientais e sociais evidenciados pelas taxas de desmatamento e a ocorrência de graves 

conflitos sobre acesso à terra e aos recursos naturais.   Ademais, a integração resultou 

num modelo de desenvolvimento desordenado sobre o qual a governança do Estado é 

limitada, permitindo práticas ilegítimas como grilagem de terra, desmatamento ilegal, 

desrespeito pela legislação trabalhista, biopirateria, entre outras.  

 

3. A integração, em grande parte, desordenada da Amazônia Legal na economia 

nacional aumentou, ainda mais, a complexidade da questão do domínio de terras. Essa 

complexidade é também consequência da transferência, pela Constituição de 1891, das 

terras devolutas ao domínio dos estados e a determinação, quase um século depois, 

pelo  Decreto Lei 1.164, de 1 de abril de 1971, que as áreas situadas na faixa de cem 

quilômetros de largura às margens de rodovias federais construídas ou projetadas, 

passaram a ser consideradas indispensáveis à segurança e ao desenvolvimento nacional. 

O Decreto, portanto, passou essas terras para o domínio da União, mais particularmente 

ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA. 

 
4. A partir dos anos 90 do século passado, cresceu a consciência que o atual modelo 

é insustentável do ponto de vista ambiental e social e começou a busca por um modelo 

mais sustentável e a implementação de políticas para fortalecer a capacidade do Estado 

de monitorar e controlar a degradação ambiental, de planejar e ordenar a ocupação e o 

uso dos recursos naturais.  

 
1  IBGE, (2003) Estatísticas do Século XX 
2  IBGE, Censos Demográficos e Contagem Populacional.  
3  IBGE (2008). Produção Agropecuária Municipal 
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5. Em 2004, o Governo Federal preparou o Plano de Ação para a Prevenção e 

Controle do Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAM) (4) com o objetivo de 

“promover a redução das taxas de desmatamento na Amazônia brasileira, por meio de 

um conjunto de ações integradas de ordenamento territorial e fundiário, 

monitoramento e controle, fomento a atividades produtivas sustentáveis e 

infraestrutura. O ordenamento fundiário nos municípios que compunha o Arco do 

Desmatamento era uma das medidas mais importantes. 

 
6. Depois de uma redução inicial do desmatamento ilegal entre 2004 e 2007, o 

desmatamento cresceu novamente em 2008. Em reação a esse aumento e no intuito de 

agilizar o processo de regularização fundiária das terras públicas da União na Amazônia 

Legal foi aprovada, em 2009, a Lei 11.952, que transferiu do INCRA para o Ministério do 

Desenvolvimento Agrário - MDA essa atribuição. Para executar as atividades, o MDA 

criou a Secretaria Extraordinária de Regularização Fundiária na Amazônia Legal – 

SERFAL, que tinha como atribuição coordenar o Programa de Regularização Fundiária, 

denominado Terra Legal.  

 
7. Uma das principais atividades do programa Terra Legal foi o 

georreferenciamento de glebas públicas federais na Amazônia Legal e os imóveis 

particulares nelas presentes, seguido pela destinação de áreas de interesse público 

(municípios, unidades de conservação, terras indígenas, assentamentos e diversas 

outras categorias de usos públicos) e a regularização de um grande número de 

ocupações rurais particulares envolvendo cadastramento dos ocupantes, 

georreferenciamento das parcelas, análise processual, vistorias e verificação de 

conformidades, concluindo na titulação ou indeferimento.  

 
8. Para o atual governo a regularização fundiária é grande prioridade, não somente 

na Amazônia Legal, mas no país inteiro. Com base na Medida Provisória 870 de 01 do 01 

de 2019, o Programa Terra Legal foi extinto e suas atribuições voltaram para o Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) –, mais específico para sua Diretoria 

de Ordenamento da Estrutura Fundiária. 

 
 
 
 
 
 

 
4  De março de 2004 
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A cooperação da União Europeia 

9. O projeto de cooperação com a União Europeia visa qualificar a gestão e a 

governança fundiária5 e disponibilizar as ferramentas tecnológicas para integrar e 

automatizar o processo de cadastramento, vetorização de acervo, georreferenciamento 

e titulação de terras. Além disso, o projeto promoverá o intercâmbio nacional e 

internacional. Seu objetivo geral é: “Contribuir para aperfeiçoar o processo de gestão 

fundiária, em nível federal e estadual, na Amazônia Legal”.  

 

10. O objetivo específico é aprimorar e acelerar o processo de destinação e 

regularização fundiária de terras públicas federais em quatros estados: Pará, Mato 

Grosso, Amazonas e Amapá. O projeto é dividido em quatro componentes: 

(i) Fortalecer a regularização fundiária por meio de aprimoramento de 

metodologias e da aplicação de inovações na gestão de terras; 

(ii) Promover o acesso da agricultura familiar a políticas públicas para o 

desenvolvimento sustentável; 

(iii) Sistematizar e disseminar a metodologia de regularização fundiária; 

(iv) Desenvolver mecanismos de gestão de terras entre as esferas estaduais 

e federais de apoio para o processo de regularização de terras  

 
11. O Projeto é implementado por um consórcio de três instituições:  

(i). GFA Consulting Group, uma empresa de consultoria alemã com sede na 

cidade de Hamburgo. A empresa atua desde 1982 e já implementou projetos e 

estudos em mais de 130 países para agências de desenvolvimento líderes, 

ministérios e clientes públicos (www.gfa-group.de);  

(ii). Instituto Internacional para a Educação do Brasil (IEB), uma instituição 

brasileira do terceiro setor dedicada a formar e capacitar pessoas, bem como 

fortalecer organizações nas áreas de manejo dos recursos naturais, gestão 

ambiental e territorial e outros temas relacionados à sustentabilidade. O IEB atua 

em rede, busca parcerias e promove situações de interação e intercâmbio entre 

organizações da sociedade civil, associações comunitárias, instâncias de governo 

e do setor privado. Como uma organização de ações educativas, incorpora os 

saberes de parceiros, as diferentes culturas e as técnicas populares 

(www.iieb.org.br); 

(iii). Dr. Schindler Geo Consult International GmbH & Co 

 

 
5 Governança fundiária consiste em um arcabouço conceitual que contém um modo de gestão organizado estruturalmente, com 

claras definições de seus componentes e atores, mecanismos de interação e integração, financiamento e sustentação político-

administrativa e tecnológica. 

http://www.gfa-group.de/
http://www.iieb.org.br/
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2 JUSTIFICATIVA 

 

(12) A extinta SERFAL elaborou um sistema de acompanhamento: “SIGEF-Resultados” 

ou “painel de gestão” que produzia, principalmente, dados para o acompanhamento do 

progresso na titulação, incluindo também algumas características dos imóveis e 

produtores. Preparou, também, uma proposta para montar uma sala de monitoramento 

com equipamento doado pela União Europeia para mostrar, em tempo real, o progresso 

da titulação e designou uma pequena equipe dedicada. 

 

(13) A SERFAL sofreu pressão dos órgãos de controle para incluir o monitoramento 

das cláusulas resolutivas. Atendendo a essa pressão, a SERFAL publicou, no 29 de março 

de 2018, a Portaria no. 204 que definiu que o monitoramento das cláusulas resolutiva 

com respeito a desmatamento ia ser realizado a cada dois anos por meio de cruzamento 

entre os sistemas de SIGEF, SISTERLEG, PRODES-INPE, Banco de dados de infrações 

ambientais do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis (IBAMA) 

e banco de dados de áreas embargadas do IBAMA. Ademais, a SERFAL preparou, 

também, uma versão preliminar de um plano de monitoramento (vide anexo 1), que 

propõe recomendações para o monitoramento das cláusulas resolutivas (6) dos títulos 

emitidos, por um lado e dos impactos no desenvolvimento sustentável, por outro.  

 

(14) O referido plano propõe que o foco inicial do monitoramento seja nas cláusulas 

resolutivas. O Plano propõe ainda que, em seguida, o monitoramento inclua também 

elementos que possam alimentar o planejamento institucional e, portanto, aprimorar o 

processo de regularização fundiária e ao mesmo tempo dar insumos para o 

monitoramento e o alcance dos objetivos do projeto de cooperação técnica da União 

Europeia e verificar a validade da teoria de mudança. 

 

(15) A transferência das atribuições da extinta SERFAL para o INCRA fez a 

operacionalização de monitoramento do progresso na titulação e das cláusulas ainda 

mais relevante. Como a estrutura do INCRA, comparada com a da SERFAL, é mais 

 
6  As cláusulas resolutivas são as seguintes condições que o produtor precisa respeitar durante 10 anos para poder 

receber o título definitivo (Lei 13.465 de 11 de julho de 2017): 
 I - A manutenção da destinação agrária, por meio de prática de cultura efetiva;  
II - O respeito à legislação ambiental, em especial quanto ao cumprimento do disposto no Capítulo VI da Lei 

no 12.651, de 25 de maio de 2012;  
III - A não exploração de mão de obra em condição análoga à de escravo; e  
IV - As condições e a forma de pagamento.  
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descentralizada, com alto nível de independência das superintendências, o 

monitoramento vira um instrumento imprescindível para o acompanhamento e o 

planejamento das ações de regularização fundiária do órgão. Neste contexto, o INCRA 

solicitou apoio da cooperação técnica da União Europeia para elaborar insumos para 

operacionalizar o sistema de monitoramento.  

 

 

3 OBJETIVO 

 

3.1 Objetivo geral  

(16) Garantir a eficiência do processo de regularização fundiária do INCRA 

 

3.2 Objetivo específico 

(17) Definir e operacionalizar um sistema de monitoramento das cláusulas resolutivas 

da regularização fundiária e de indicadores para alimentar o planejamento 

organizacional e a implementação do projeto de cooperação técnica da União Europeia.  

 

3.3 Resultados/atividades 

(18) Para alcançar o objetivo específico, espera-se dois resultados/produtos: 

(i) Plano de monitoramento das cláusulas resolutivas; 

(ii) Plano de monitoramento do processo de regularização; 

 

3.3.1 Plano de monitoramento das cláusulas resolutivas 

(19) Para o monitoramento das cláusulas resolutivas existem diversas alternativas 

potenciais. Com respeito à cláusula de manutenção da destinação agrária, por meio de 

prática de cultura efetiva, essa pode ser monitorada por meio de documentos 

apresentados pelo proprietário, por rotatórios técnicos resultantes de vistorias 

realizadas por técnicos do INCRA ou técnicos regularmente habilitados pelo Governo 

Federal ou por meio de análise de imagens de satélite, com a utilização de software 

ENVI, o qual possibilita estabelecer diferenciações de uso do solo em razão do tipo de 

cobertura vegetal.  

 

(20) O respeito à legislação ambiental, em especial quanto ao cumprimento do 

disposto no Capítulo VI da Lei Nº. 12.651 de 2012 pode ser monitorado por meio de 

cruzamento da base de dados dos agricultores titulados pelo INCRA (SIGEF), com as 

bases de dados do Projeto PRODES – INPE, com banco de dados de infrações ambientais 

do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA e 
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banco de dados de áreas embargadas pelo IBAMA. Também deve-se analisar a 

possibilidade de cruzamento de base de dados com os órgãos ambientais dos estados, 

especialmente relacionado ao Cadastro Ambiental Rural – CAR. 

 

(21) A não-exploração de mão de obra em condição análoga à de escravo poderá ser 

verificada por meio de consulta ao Cadastro de Empregadores que tenham submetido 

trabalhadores às condições análogas à de escravo, de responsabilidade do Ministério de 

Economia. Por fim, para monitorar as condições de pagamento, provavelmente, será 

necessário efetuar o cruzamento de base de dados do SIGEF financeiro, em teste, com 

o Sisterleg/SIGEF Destinação.  

 
(22) A consultoria deverá discutir e acordar ações de monitoramento com servidores 

da Diretoria de Ordenamento de Estrutura Fundiária do INCRA, com órgãos parceiros 

sugeridos, como IBAMA, alguns órgãos estaduais do meio ambiente, o Serviço Florestal 

Brasileiro/Ministério da Agricultura, INPE, Ministério da Economia para assegurar os 

insumos necessários para o monitoramento das cláusulas resolutivas.  

 
(23) Para operacionalizar o sistema de monitoramento das cláusulas resolutivas, a 

consultoria deve, em seguida: 

• Preparar uma proposta para um plano detalhado de monitoramento, sua 
inserção no INCRA e identificando atribuições e responsabilidades; 

• Preparar e acordar um texto para os convênios necessários; 

• Preparar um roteiro de monitoramento e coleta de dados; 

• Preparar uma proposta para uma “sala de monitoramento”; 
 
 

3.3.2 Monitoramento do processo de regularização; 

 

(24) O marco lógico do projeto da União Europeia sugere como indicadores:   

• Nº de imóveis cadastros;  

• Nº de imóveis indeferidos;  

• Nº de parcelas rurais georreferenciadas;  

• Nº de imóveis titulados, estratificados por tamanho de área;  

• Área desmatada nas parcelas regularizadas;  

• Área com cultivos e pastagens nas parcelas regularizadas (destinação 

agrária); Extensão da área (ha) rural regularizada;  

• Nº de imóveis titulados, com área de até 4 Módulos Fiscais, com DAP;  

• Nº de agricultores titulados que tiveram acesso à política de crédito;  

• Nº de pessoas atendidas em mutirões de regularização fundiária;  
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• Extensão de áreas públicas federais (ha) destinadas para fins de preservação 

ambiental e criação de terras indígenas. 

 

(25) Para este monitoramento, a consultoria deverá discutir e acordar com a sede do 

INCRA em Brasília os indicadores mais relevantes e preparar uma proposta para 

operacionalização do sistema, incluindo rotinas de coleta de dados, designando 

atribuições e responsabilidades. 

 

3.4 Estimativa dos insumos 

a. Estimativa dos Insumos  

PRODUTOS E ATIVIDADES DIAS DE 

CONSULTORIA 

PRODUTO 1: PLANO DE TRABALHO  

Preparação de plano de trabalho, reuniões internas 
Apresentação do plano de trabalho  

3 
1 

SUBTOTAL 4 

PRODUTO 2: Plano de monitoramento das cláusulas resolutivas  

Reuniões internas 5 

Reuniões com parceiros 6 

Preparação de Convênios 15 

Preparação de procedimentos/rotinas e insumos necessários para 
operacionalização 

10 

Apresentação da primeira versão do plano 2 

Elaboração da versão final do Plano de monitoramento das Clausulas resolutivas 4 

SUBTOTAL 42 

PRODUTO 3: Plano de monitoramento do processo de regularização  

Preparar proposta de indicadores/rotina para coleta e publicação dos dados 15 

Apresentar primeira versão da proposta 2 

Preparar relatório final 5 

Apresentar resultado final da consultoria 2 

SUBTOTAL 24 

TOTAL CONSULTOR  70 
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4 QUALIFICAÇÕES PROFISSIONAIS  

 
4.1  Qualificações mínimas (eliminatórias) 

✓ Ensino superior completo em ciências sociais, ciências agrárias ou áreas afins 
✓ 10 anos de experiência profissional na área de gestão e implementação de projetos  
✓ Experiência prévia em elaboração/implementação de planos de monitoramento 
✓ Experiência com o setor público 
✓ Experiência com sistemas de informação geográfica (SIG) 

 

4.2 Critérios de seleção: 

✓ Anos de experiência; 
✓ Temas de experiência – meio ambiente/agricultura familiar;  
✓ Experiência com organismos internacionais e/ou embaixadas; 
✓ Experiência no setor Público   
 

 

5 CONTRATAÇÃO 
Interessados na consultoria devem enviar: 

1- Currículo Atualizado  

2- Proposta técnica especificando a metodologia para realização do trabalho 

3- Proposta financeira especificando número de dias necessários, honorário por dia  

 

6 ENDEREÇO PARA ENVIO DA PROPOSTA 
layla@iieb.org.br 
magda@iieb.org.br  

 

 

7 DATA LIMITE PARA ENVIO DE PROPOSTA 
3 de novembro de 2019  

mailto:marcel.viergever@gfa-group.de
mailto:magda@iieb.org.br
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ANEXO 

 

PLANO DE MONITORAMENTO – VERSÃO PRELIMINAR 
 
 
 
1. INTRODUÇÃO: 
O Programa Terra Legal (Lei 11.952 de 25 de junho de 2009) foi concebido como parte de um conjunto 
de ações para reduzir o desmatamento na Amazônia Legal. A hipótese implícita era que a regularização 
fundiária contribuiria para a redução do desmatamento e para promoção do desenvolvimento 
sustentável na região. Ademais, a concessão do título (ou direito de uso) pelo Programa Terra Legal 
depende de condições – cláusulas resolutivas - com respeito, entre outras, de produção efetiva e de 
desmatamento. 
O monitoramento dessas cláusulas e dos impactos pretendidos nunca foi realizado de forma 
sistemática. O projeto de assistência técnica da União Europeia – Apoio ao Terra Legal – com objetivo 
geral de contribuir para o aprimoramento do processo de gestão de terras públicas nos níveis federal 
e estadual na Amazônia Legal - prevê apoio para esse monitoramento.  
Esse apoio consiste na aquisição de equipamento para a instalação de uma sala de monitoramento e 
na contratação de assistência técnica especializada para operacionalizar o monitoramento.  
O presente documento, apresenta um plano para operacionalizar e implementar o monitoramento.   
  
2. OBJETIVO: 
Instalar e operacionalizar uma sala de monitoramento do processo da regularização fundiária de terras 
públicas federais na Amazônia Legal. 

 

3. JUSTIFICATIVA 
Os órgãos de controle estão pressionando a SERFAL para implementar o monitoramento das cláusulas 
resolutivas. Por causa dessa pressão, o foco inicial do monitoramento deve ser nas cláusulas 
resolutivas. Gradativamente o monitoramento deve incluir também os impactos pretendidos como, 
por exemplo, a redução do desmatamento e o desenvolvimento sustentável.  

Para alcançar o objetivo, o Plano de Monitoramento é dividido em três produtos/resultados: (i) Sala 
de Monitoramento instalada e equipada; (ii) Monitoramento das cláusulas resolutivas funcionando; e 
(iii) Monitoramento dos impactos da regularização fundiária funcionando. 

 

4. RESULTADOS ESPERADOS: 
 
4.1. Resultado 1: Sala de monitoramento instalada e equipada 
 
Na sede da SERFAL já está disponível uma sala específica para estruturação do setor de 
monitoramento. O espaço é suficiente para comportar uma equipe técnica com pelo menos 4 pessoas. 
No entanto, ainda faltam alguns ajustes referentes à distribuição espacial da mobiliária e a instalação 
do sistema de cabeamento elétrico e de rede. 
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Os principais equipamentos, computadores e monitores, serão disponibilizados por meio do Termo de 
Cooperação com a União  Europeia, os demais, se necessários, serão remanejados internamente. 
Para compor a equipe técnica responsável pela estruturação do setor de monitoramento, a SERFAL 
fará o remanejamento de outras áreas e também está considerando a possibilidade de contratar 
servidores de  outros órgãos do Governo Federal. 
Nesse sentido, a equipe de monitoramento deve atuar em conjunto com a equipe responsável pelo 
desenvolvimento de sistemas, isto é, a área de monitoramento organiza a demanda de sistemas ao 
respectivo setor, que irá desenvolver internamente ou buscar outros já existentes, fazendo os devidos 
ajustes para se adequar às demandas interna.  
 
Uma das possibilidades é utilizar um sistema do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção 
da Amazônia (CENSIPAM)  que permite lita o cruzamento de diversas bases de dados. Para isso, é 
necessário analisar se as funcionalidades do referido sistema atendem às demandas da SERFAL. Outra 
possibilidade é adaptar um sistema de cruzamento de bases de dados elaborado pelo Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE. Este parece ser mais adequado para análise de questões 
relacionadas ao desmatamento e queimadas. 
 
4.2. Resultado 2: Monitoramento das cláusulas resolutivas funcionando (indicadores de 
processo). 
 
Conforme definido nos incisos I a IV, do art. 15 da Lei 11.952 de 2009, regulamentada pelo Decreto nº 
9.309 de 2018, e na Portaria nº 204 de março de 2018, os beneficiários da regularização fundiária terão 
que cumprir as seguintes cláusulas resolutivas:  
 
4.2.1. Cláusulas resolutivas/indicadores 
a) A manutenção da destinação agrária, por meio de prática de cultura efetiva; 
b) O respeito à legislação ambiental, em especial quanto ao cumprimento do disposto no Capítulo 
VI da Lei No. 12.651 de 2012; 
c) A não exploração de mão de obra em condições análogas à de escravo; e  
d) As condições e a forma de pagamento.   
 
4.2.2. Metodologia/Formas de verificação 
 
a) A manutenção da destinação agrária, por meio de prática de cultura efetiva, será comprovada 
por meio de documentos apresentados pelo proprietário, por rotatórios técnicos resultantes de 
vistorias realizadas por técnicos da SERFAL ou técnicos regularmente habilitados pelo Governo Federal 
e por meio de análise de imagens de satélite, com a utilização de software ENVI, o qual possibilita 
estabelecer diferenciações de uso do solo em razão do tipo de cobertura vegetal. Também pode ser 
por meio do projeto Terraclass resultante de uma parceria INPE e Embrapa.  
A primeira opção será a utilização de imagens de satélite (mais rápida e econômica??) de boa qualidade 
e com atualização periódica, por meio de parcerias com órgãos que disponham desse tipo de imagens 
ou se as utilizadas pelo PRODES são suficientes e adequadas. Posteriormente, e quando necessário, 
complementa-se com outros tipos de documentos.  
Para a emissão de relatórios de conformidade, a respeito da destinação agrária e cultivo efetivo, o 
sistema de monitoramento deve prever a possibilidade de entrada dos diferentes tipos de registro 
(documentos, relatórios de vistoria ou imagens). Também deve prever os procedimentos a serem 
adotados, no caso de o beneficiário descumprir a referida cláusula. 
 
b) O respeito à legislação ambiental, em especial quanto ao cumprimento do disposto no 
Capítulo VI da Lei Nº. 12.651 de 2012 será conferido por meio da juntada das certidões negativas de 
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infração ambientais ou instrumento similar, referente ao imóvel objeto da verificação, em nível federal 
e estadual e inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR. 
Nesse caso, será necessário realizar o cruzamento da base de dados dos agricultores titulados pela 
SERFAL (SIGEF), com as bases de dados do Projeto PRODES – INPE, com banco de dados de infrações 
ambientais do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA e 
banco de dados de áreas embargadas pelo IBAMA. Também deve-se analisar a possibilidade de 
cruzamento de base de dados com os órgãos ambientais dos estados, especialmente relacionado ao 
Cadastro Ambiental Rural – CAR. 
Para isso, será necessário estabelecer parcerias (ACTs) com esses diversos órgãos, por meio dos quais 
serão estabelecidos os parâmetros para as trocas de informações. Para realizar o cruzamento de base 
de dados, deve-se desenvolver um sistema informatizado, que realize automaticamente os 
procedimentos assim que as bases forem atualizadas.  
Os resultados desses cruzamentos devem ser apresentados por meio de relatórios de análise da 
situação ambiental, bem como prever a possibilidade de emitir notificações quando for constatado 
alguma irregularidade, seja para que o órgão ambiental competente tome as providências cabíveis, 
seja diretamente ao beneficiário, para que tome as medidas necessárias para regularizar a situação 
em 60 dias. Neste último caso, deve-se buscar uma base de dados atualizada dos endereços.  
Conforme definido no art. 4º da Portaria nº 204, de 29 de março de 2018,  
“após o cruzamento entre as bases de dados, a SERFAL deverá encaminhar arquivo eletrônico aos 
órgãos ou entidades de proteção ao meio ambiente de âmbito federal e estadual, com o intuito de 

verificar a regularidade ambiental da área titulada ou concedida”. 
Segundo a mesma Portaria, o resultado desses cruzamentos deve ser disponibilizado, por meio de 
relatório específico, no sítio eletrônico da SEAD. 
 
c) A não exploração de mão de obra em condição análoga à de escravo será verificada por meio 
de consulta ao Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores às condições análoga 
à de escravo do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE.  
Nesse sentido, a área de monitoramento deve prever uma rotina que, imediatamente após a 
disponibilização da lista pelo MTE, seja realizado cruzamentos, tanto com a base de dados dos já 
titulados como com os cadastrados. A esse respeito, é necessário definir quais os procedimentos a 
serem adotados no caso dos agricultores que constarem na referida lista?  
 
d) Para monitorar as condições de pagamento, será necessário efetuar o cruzamento de base de 
dados do SIGEF financeiro, em teste, com o Sisterleg/SIGEF Destinação. Para isso, deve ser 
desenvolvido um sistema informatizado que execute, rotineiramente, esses cruzamentos.  
O resultado disso será a produção de relatórios sintéticos (ex. % dos beneficiários que estão com o 
pagamento em dias e % dos que estão inadimplentes, por UF, por município, etc.) e relatórios 
completos, tanto dos que estão em dia quanto dos que estão com pagamentos pendentes.  
O sistema também deve prever formas de atualização das informações, para os casos em que o 
beneficiário está em um determinado momento inadimplente e posteriormente atualiza o pagamento. 
Da mesma forma, deve prever a sistemática a ser adotada no caso dos inadimplentes. Para os que 
efetuaram o pagamento antes do SIGEF financeira entrar em operação, deve-se buscar informações 
em outros sistemas (SIAFI ??). 
 
4.3. Resultado 3: Monitoramento dos impactos da regularização fundiária funcionando 
(indicadores de resultado e/ou esforço) 
 
Além do monitoramento das cláusulas resolutivas, conforme definidas nas normas (Leis, Decretos e 
Portarias), o Plano de Monitoramento propõe a inclusão de análise de outros indicadores que 
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possibilitem a mensuração/avaliação dos resultados da regularização fundiária, sejam referentes a 
aspectos ambientais ou relacionados a aspectos socioeconômicos das famílias diretamente envolvidas. 

Esses indicadores servirão tanto para avaliar os resultados do Programa Terra Legal, quanto para 
avaliar os possíveis resultados dos projetos de cooperação com a União Europeia e com a cooperação 
Alemã.  

 

4.3.1. Indicadores 
a) Nº de imóveis cadastros; 
b) Nº de imóveis indeferidos; 
c) Nº de parcelas rurais georreferenciadas;  
d) Nº de imóveis titulados, estratificados por tamanho de área; 
e) Área desmatada nas parcelas regularizadas; 
f) Área com cultivos e pastagens nas parcelas regularizadas (destinação agrária); 
g) Extensão da área (ha) rural regularizada; 
h) Nº de imóveis titulados, com área de até 4 Módulos Fiscais, com DAP; 
i) Nº de agricultores titulados que tiveram acesso à política de crédito; 
j) Nº de pessoas atendidas em mutirões de regularização fundiária; 
k) Extensão de áreas públicas federais (ha) destinadas para fins de preservação ambiental e criação 
de terras indígenas. 
 

 
4.3.2. Metodologia/Formas de verificação 
a) Para identificar o nº de imóveis cadastrados, basta extrair os dados do SISTERLEG ou SIGEF 
Destinação e apresentá-los em forma de relatórios sintéticos (dados globais) e estratificados por UF, 
Gleba, município, etc. Isso já está sendo feito pelo Painel de Gestão. 
 
b) Na tentativa de mensurar o esforço dispendido nas atividades de regularização, o sistema de 
monitoramento também deve apresentar informações referentes aos imóveis indeferidos. Nesse 
aspecto, os relatórios devem permitir a identificação espacial do imóvel, o nome do pretenso 
proprietário e as razões do indeferimento. As informações devem ser obtidas a partir do SISTELEG ou 
do SIGEF destinação. 
 
c) Outro importante indicador de esforço, que já vem sendo monitorado por meio do Painel de 
Gestão, é o acompanhamento do número de parcelas rurais georreferenciadas. Para isso, basta 
extrair os dados do SIGEF GEO. 
 
d) Para identificar os avanços do programa, do ponto de vista da titulação, o sistema de 
monitoramento deve disponibilizar informações referentes ao nº de títulos rurais emitidos, 
permitindo estratificar por: ano, tamanho de área, município, UF, imóveis chefiados por mulheres e 
imóveis com CAR. Exceto as informações referentes ao CAR, as demais são informações gerenciadas 
pela própria SERFAL.  
 
e) Para identificar possível influência da regularização fundiária na redução/aumento da área 
desmatada, uma vez definido o perímetro do imóvel no SIGEF, deve-se sobrepor às imagens da época 
da emissão do título e, com a utilização do software ENVI, determinar o percentual da área desmatada. 
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Esse resultado será utilizado como linha de base (marco zero) e nos anos subsequentes, deve-se adotar 
os mesmos procedimentos, utilizando-se imagens atualizadas7. 
Nesse sentido, é necessário definir qual a fonte das imagens, o grau de precisão e o período de 
atualizadas. Para isso, é necessário desenvolver um sistema informatizado que possibilite realizar os 
cruzamentos de dados de forma automatizada, conforme o período pré-definido. Esse sistema deve 
possibilitar a emissão de relatórios sintéticos, com dados agregados, e relatórios individualizados de 
cada estabelecimento. 
 
f) Com a finalidade de conhecer a forma de utilização das terras regularizas, uma das variáveis 
possíveis de ser analisada é área ocupada com pastagem e/ou outros cultivos. Para isso, da mesma 
forma que no item anterior, deve-se estimar a área de pastagens e outros cultivos no marco zero e 
acompanhar o comportamento nos anos subsequentes. Essa informação pode ser útil para demonstrar 
que o imóvel está tendo destinação agrária. 
 
g) Para identificar a extensão da área (ha) rural regularizada, basta somar as áreas dos imóveis 
titulados.  
 
h) Um indicador que servirá para indicar o acesso a outras políticas públicas, é conhecer o nº de 
agricultores titulados com área de até 4 Módulos Fiscais (área limite para enquadramento na qualidade 
de agricultor familiar) que possuem Declaração de Aptidão ao Pronaf - DAP. Para obter essa 
informação, é necessário realizar o cruzamento da base de dados do SISTERLEG/SIGEF, com a base de 
dados da DAP, que é gerida pela Subsecretaria de Agricultura Familiar da SEAD.  
 
i) Outro indicador importante para mensurar o acesso a outras políticas públicas, é conhecer o 
número de agricultores titulados que passaram a acessar a política de crédito rural após a titulação. 
Para isso, o ideal seria conseguir informações do Banco Central do Brasil ou do Banco do Brasil e do 
Basa. Não é necessário conhecer o valor do financiamento individualizados. A princípio, bastaria saber 
se os agricultores titulados receberam ou não e, se possível, o valor global dos financiamentos 
concedidos a todos os regularizados por UF. 
 
j) Para mensurar o esforço dispendido na realização de mutirões, um dos indicadores possíveis é 
quantificar o número de atendimentos nos mutirões e os resultados obtidos. Isso pode ser feito por 
meio da análise dos tramites realizados no SEI, durante o período de realização do Mutirão. 
 
k) A extensão de áreas públicas federais (ha) destinadas para fins de preservação ambiental e 
criação de terras indígenas é um indicador que pode ser analisado a partir dos resultados da Câmara 
Técnica de Destinação.  
 
4.3.3. Necessidade de acordos de cooperação com órgãos detentores de dados 
Para obtenção de informações externas à SERFAL, é necessário estabelecer parcerias, tendo como 
objetivo principal, a troca de informação. Por exemplo, para acessar os dados sobre o número de 
agricultores titulados que receberam financiamento no Banco do Brasil, é necessário firmar um Acordo 

 
7 A esse respeito, vale destacar que, não é tão simples estabelecer correlação direta entre regularização fundiária e 

redução/aumento no desmatamento. É necessário levar em conta uma série de outras variáveis, tais como: 

percentagem da área desmatada no mento da titulação, tamanho da área, nº de pessoas na família, distância do 

centro urbano, condições das vias de acesso, acesso a política de crédito, tipo de solo, região de origem da família, 

preços dos produtos agropecuários, tipo de exploração agropecuária, etc. Além disso, é necessário analisar como tem 

sido o comportamento dos demais produtores da mesma região.  
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de Cooperação Técnica, por meio do qual serão estabelecidas as condições necessárias para realizar o 
intercâmbio.   
 
4.3.4. Estabelecer procedimentos de coleta e gestão de dados 
Uma vez estabelecidas as parecerias, é necessário determinar a frequência com que as informações 
serão atualizadas.  
 
4.3.5. Capacitação de servidores envolvidos 
Para executar as atividades de monitoramento, além da disponibilidade de informações, base de 
dados, é necessário que haja disponibilidade de equipe técnica capacitada para desempenhar essas 
funções. Atualmente a SERFAL não dispõe de uma equipe técnica completa para implementar o plano 
de monitoramento. 
 
5. INSUMOS: 
 
Os insumos para alcançar o objetivo e os resultados esperados consistem de equipamento, recursos 
humanos e consultorias de curto prazo.  
 
5.1. Equipamento 
No termo de cooperação com a Comissão Europeia estão previstos pelo menos 4 computadores (com 
processador Core i7, Cache 8 MB e HD 2 TB) e 8 monitores de 32 polegadas. Se necessário, serão 
instalados outros equipamentos que poderão ser remanejados internamente.  
 
5.2.  Recursos humanos  
Num primeiro momento, a equipe responsável pela implementação do plano de monitoramento será 
constituída por, pelo menos 4 técnicos, que devem ter, entre outras qualificações, experiência em 
planejamento, monitoramento e avaliação de projetos; conhecimento em processamento de imagens 
e experiência em cruzamento de base de dados. 
 
5.3.  Consultorias de curto prazo 
Para auxiliar na estruturação do sistema de monitoramento e na capacitação dos técnicos que atuarão 
nessa área, por meio do Termo de Cooperação com a Comissão Europeia, poderão ser disponibilizados 
consultores especializados nesse tipo de atividade. 
Nesse caso, com o propósito de embasar a elaboração de Termos de Referência, é necessário 
especificar o número de consultores demandados e as qualificações exigidas. 
 
 
 

 

 


