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• CTO na Tera Geosoluções; 
• Presidente na APROGEO-MG;
• Conselheira Suplente no COPAM e no CREA-MG;
• Doutora em Modelagem de Sistemas Territoriais Smarts, com 

estágio Doutoral no Exterior: Pesquisadora Visitante na Iowa 
State University – USA

• Mestre em Planejamento Urbano e Ambiental;
• Bacharel em Geografia pela UFMG. 
• Consultora UNESCO – Modelagem de Cenários | Cenarizações; 
• Pesquisadora IPEA – Modelagem de Cenários | Cenarizações; 
• + de 10 anos de experiência em geoprocessamento e 

Planejamento urbano
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Sistema de Informação Geográfica

APROGEO-MG

Métodos	de	análise	de	dados	
alfanuméricos	e	geográficos	



GEORREFERENCIAMENTO

Conjunto	de	métodos	que	
visa	tornar	as coordenadas	

de	uma	determinada	
localidade conhecidas	em	

um	dado sistema	de	
referência	

cartográfico/geodésico.
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Como	o	SIG	e	o	
Geoprocessamento	
vão	interagir	com	o	

SINTER?
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SINTER

• DECRETO	No	 8.764,	 DE	 10	 DE	MAIO	 DE	 2016:	 Sistema	Nacional	 de	
Gestão	de	Informações	Territoriais	-	Sinter	

• Ferramenta	de	gestão	pública	que	integrará,	em	um	banco	de	dados	
espaciais,	 o	 fluxo	 dinâmico	 de	 dados	 jurídicos	 produzidos	 pelos	
serviços	de	registros	públicos	ao	fluxo	de	dados	fiscais,	cadastrais	e	
geoespaciais	 de	 imóveis	 urbanos	 e	 rurais	 produzidos	 pela	 União,	
pelos	Estados,	pelo	Distrito	Federal	e	pelos	Municípios.	

• “O	 Sinter,	 em	 si,	 não	 é	 um	 cadastro,	 mas	 sim	 um	 integrador	 de	
cadastros”	(Luis	Orlando	–	RFB)
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Integração	dos	dados	no	Sinter

• “A integração dos dados só será possível através dos dados
georreferenciados, e o que nós vamos prover é um mecanismo para
que, mesmo os órgãos sem informações geográficas, possam usar o
identificador único de cada imóvel para fornecer informações
temáticas” (Luis Orlando – RFB).
• Não haverá obrigatoriedade do georreferenciamento de imóveis
urbanos, por outro lado já está se falando em precisão de 04
centímetros nestes casos, enquanto para a área rural continuará
valendo os 50 centímetros da Norma de Georreferenciamento do
Incra.
• O Sinter é um integrador de cadastros geográficos!!!
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Normas	e	Padrões	do	SINTER

• Land Administration Domain Model
(LADM) - ISO ;
• As normas da Concar (Geoservicos
OGC, Perfil de Metadados, etc..)
• Decreto 6666/2008 – INDE
• Parceria com o CONFEA para a
elaboração de uma Norma Técnica
que estabeleça um padrão para o
cadastro territorial urbano;
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Como	o	SIG	e	o	Geoprocessamento	
vão	interagir	com	o	SINTER?

Através	do	cadastro	
georreferenciado de	imóveis	

urbanos	e	rurais	produzido	pela	
União,	DF,	Estados	e	municípios
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O	Cadastro no	Brasil:	Rural	e	Urbano
• Lei nº 10.267/2001:

• exigência do georreferenciamento dos imóveis rurais.

• exigência que o polígono resultante do georreferenciamento não se sobreponha a

nenhum outro já certificado pelo Incra (art. 176 da Lei nº 6.015/73.

• Cadastro de imóveis rurais (lei 10.267/2001) + Estatuto das cidades (lei 10.257/2001) =

cadastro técnico multifinalitário georreferenciado

• Trazendo à tona a importância das informações georreferenciadas para diversos

processos de intervenção territorial (urbana e rural);
APROGEO-MG



Cadastro Técnico Multifinalitário
• Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais (INDE)
através do Decreto nº 6.666, de 27 de novembro
de 2008.
• Portaria 511/2009 Mcidades - instituição e
atualização do Cadastro Territorial Multifinalitário
(CTM) nos municípios brasileiros
• SINTER: Decreto nº 8.764 de 10 de Maio de 2016

• NBR 13.133 – Topografia

• NBR 14.166 – Rede Geodésica Municipal

• NBR Cadastro Urbano – em construção (4 cm)
APROGEO-MG



Portaria 511/2009	- Cadastro Técnico Multifinalitário

• CTM: É o inventário territorial oficial e sistemático
do município e será embasado no levantamento
dos limites de cada parcela, que recebe uma
identificação numérica inequívoca
• A parcela cadastral é a menor unidade do
cadastro, definida como uma parte contígua da
superfície terrestre com regime jurídico único;
• As demais unidades, como, lotes, glebas, vias
públicas, praças, lagos, rios e outras, são
modeladas por uma ou mais parcelas de que trata
o caput deste artigo, identificadas por seus
respectivos códigos;
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• Art. 4º Os dados do CTM, quando
correlacionados às informações constantes no
Registro de Imóveis (RI) constituem o Sistema
de Cadastro e Registro Territorial - SICART.
• Art. 5º Os dados dos cadastros temáticos,
quando acrescidos do SICART, constituem o
Sistema de Informações Territoriais (SIT)

§ 2º Considera-se como cadastros temáticos, os
cadastros fiscal, de logradouros, de
edificações/imóveis, de infraestrutura, ambiental,
socioeconômico, entre outros.

APROGEO-MG

Cadastro
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de	
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SICART
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Portaria	511/2009	- Cadastro	Técnico	Multifinalitário



• Art. 6º O CTM, bem como os sistemas de
informação dos quais faz parte (SICART E SIT), é
multifinalitário e atende às necessidades
sociais, ambientais, econômicas, da
Administração Pública e de segurança jurídica
da sociedade.
• Parágrafo único - O CTM deve ser utilizado
como referência básica para qualquer atividade
de sistemas ou representações geoespaciais do
município.

Portaria 511/2009	- Cadastro Técnico Multifinalitário

CTM

SINTER

SIT

LADM
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Possibilidades	de	trabalho	
com	o	CTM		&	Sinter

• O	 Georreferenciamento	 de	 imóveis	 urbanos	 deverá	 ser	 a	 área	 que	
mais	vai	aquecer	o	setor	de	Geotecnologia	a	partir	do	Sinter.	
• Topografia	(Levantamentos	em	campo)
• Imageamento	com	Drones
• Cadastro	Técnico	Multifinalitário	Georreferenciado	
• Normas	da	INDE	e	CONCAR
• Geoserviços	(Padrão	OGC)	e	LADM	(ISO)
• Sistemas	e	Plataformas	de	integração	com	o	SINTER	(Decreto	n.	8.764/2016),	
com	a	INDE	(Decreto	6666/2008)	e	com	os	Registradores	de	Imóveis	(Portaria	
511/2009	do	Ministério	das	Cidades)
• NBR	Georreferenciamento	de	imóveis	urbanos	(Em	construção)	
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Georreferenciamento para	fins	de	cadastro	
no	SINTER

SISTEMAS	DE	ALTA	
PRECISÃO	

CARTOGRÁFICA
(Precisão	cartográfica	
de	04	cm	no	urbano	e	

50	cm	no	rural	)

GPS	Diferencial Estação	Total Rede	Geodésica	– NBR	14.166APROGEO-MG



Atualização	do	Plano	Diretor:	
base	para	uma	Smart City	

Plano Diretor - inserir capítulo de;

•Regularização Fundiária;

•Obrigatoriedade do CTM;

•Obrigatoriedade do SIT;

•Obrigatoriedade do SICART

•Atender as normas da CONCAR e INDE;

•Integrar com o SINTER;
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Passo a	passo rumo á	Smart	City	

CÂMARA	DOS	
VEREADORES		

•Atualização	do	Plano	
Diretor	com	capítulo	de	
Reg.	Fundiária	e	
obrigatoriedade	do	CTM,	
SICART,	SIT	e	SINTER

•Lei	de	Criação	da	Rede	
Geodésica	Municipal	
(NBR	14.166)	

COLETA	DE	DADOS

•Levantamento	dos	dados	
(CONSÓRCIO,	
PARCERIAS,	PPP)	

•TR	de	Topografia	
baseado	NBR	13.133,	
NBR	14.166	e	NBR	
Cadastro	Urbano	

INSTRUMENTOS	
TÉCNICOS

•Cadastro	Técnico	
Mulwfinalitário	

• IDE	Municipal	
• SICART	(Integração	com	os	
cartórios)	

• Sistema	de	Informação	
Territorial	

• SINTER	e	Regularização	
Fundiária	

DIAGNÓSTICO	E	
PROGNÓSTICO

•Planos	Municipais	Temá
ticos	

•(Saúde,	educação,	
saneamento,	mobilidade,	
segurança,	ambiental,	
riscos	e	desastres	
naturais,	turístico,	etc...)	

PLANO	DIRETOR

•LANO	DIRETOR	
ATUALIZADO	(10	anos)	

•Atualização	da	Base	
cadastral	

•Cidade	Digital	
•Cidade	Virtual	e	Cenariza
ções

•IoT	



Os	cidadãos	forem	
envolvidos	
com	todos	
os	serviços	
oferecidos

Compreendermos	os	padrões espaciais,	
as	tendências (evolução no	tempo),	
os relacionamentos,		conexões,	
os	fluxos	de	pessoas	e	mercadorias
e	suas correlações no	espaço geográfico.

Promovermos	o	
desenvolvimento	econômico	
sustentável,	proporcionando	
um	ambiente	atrativo	para	

todos

Gestão	do	Território	
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Transparên
cia e	

informação
com	

qualidade
sobre o	
território
para	

auxiliar no	
processo
de	tomada
de	decisão!
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OBRIGADA!

gcarvalho@terageosolucoes.com.br	|	presidente@aprogeomg.org.br
(31)	9.8881-9255

APROGEO-MG


