


Inovação

Todos os serviços do Incra em um só lugar

Transformação digital do Incra

Integração dos cadastros

Desburocratização dos processos



Automação
de processos

Segurança

Transparência

Eficiência

Agilidade Sustentabilidade
Integração de

bases de dados

Inteligência

Tecnologia



Conferência automática 
de dados

Dispensa de entrega de 
documentos

Redução do tempo 
de resposta

Vantagens da automatização



1º Entrega

2º entrega

3º Entrega
09/21

Plataforma Versão 1

Solicitação de títulos de 
Regularização Fundiária
e Assentamentos

Entregas da Plataforma de Governança Territorial

10/21

12/21



Ocupante de 
Terras Federais

Produtor rural Produtor rural

SNCR

Assentado da 
reforma agrária

Assentado da 
reforma agrária

Exemplo





Ambiente 
personalizado 
para o assentado

Acompanhar 
processo

Assentado 
Logado 

Formulário de 
indicações de 
demandas ao Incra

Solicitar título

Emitir certidão Consultar informações



A solicitação de título já está disponível para as famílias 
de 524 Assentamentos que estão devidamente 

qualificados para a titulação.

Esta lista de assentamentos é atualizada
constantemente a partir da qualificação 

de mais projetos.

Assentamentos aptos para titulação

Acesse periodicamente a plataforma 
para verificar se a solicitação de 

títulos já está disponível para você!!



Solicitação de título em 
Gleba Pública Federal



Detentor Logado 

Fonte: bases 
governamentais



‘’’’ ‘ ‘

Consulta da 
parcela no SIGEF



‘ ‘

Consulta do CAR



Autorização para substituir o processo em papel pelo processo digital

‘‘

‘







Relatório de conformidade para instrução 
processual com mais de 50 validações

Sem sobreposição



Possibilidade de acompanhar o processo



Sensoriamento remoto

Utilização do Terra Class para verificação de
uso e ocupação de acordo com o marco legal
(22/07/2008);

Metodologia para comprovação da prática de
cultura efetiva e da ocupação e exploração anterior
ao marco temporal de 22 de julho de 2008,
desenvolvida pelas equipes do INPE e do INCRA,
utilizando técnicas de Geoprocessamento e
de Sensoriamento Remoto, a partir do TerraClass.

Atualmente o processamento é realizado em
banco de dados para cada parcela em
regularização fundiária.

Para cada parcela é gerado um relatório com dados
que indicam a área em hectares por cada classe do
Uso e Cobertura da Terra no projeto TerraClass.





1º Entrega

2º entrega

Aplicativo Titula Brasil 
Assentamentos.

Painéis de Solução 
analítica para:

3º Entrega

Automatização do uso do 
Sensoriamento Remoto no 
Processo de titulação 

Emissão de:

09/21

Próximas entregas da PGT

10/21

12/21

• Monitoramento da 
execução da política 
de titulação. 

• Acompanhamento de 
cláusulas resolutivas.

• Títulos definitivos,
• Títulos provisórios.



Acesse a Plataforma de Governança Territorial

pgt.incra.gov.br

Todos os serviços do Incra para você!



Obrigado !

Geraldo Melo Filho
Presidente do Incra

www.pgt.incra.gov.br


