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1.  RESUMO DO PROJETO (1 P) 

 

 

2. OBJETIVOS DO PROJETO  

2.1. OBJETIVO GERAL 

 Promover ordenamento territorial e regularização fundiária, visando a redução 

das ameaças às florestas públicas e ao meio ambiente. 

  

 2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Zerar os vazios fundiários e subsidiar sua destinação;  

 Dar subsídios à implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico do 

Estado do Acre – ZEE; 

 Promover a resolução de conflitos fundiários de sobreposições identificadas no 

Cadastro Ambiental Rural – CAR; 

Modernizar a infraestrutura de dados e comunicação do ITERACRE para 

criação de base de dados única e geoespacializada, a fim de permitir a integração 

com as bases de informações das políticas ambientais e agrárias. 

 

3. CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROJETO  

As políticas Públicas voltadas a regularização fundiária cumprem importante 

papel na implementação de barreira e prevenção ao desmatamento, queimadas e 

preservação das florestas em grande parte ainda intocadas. A regularização fundiária 

caminha lado a lado com o meio ambiente, com o desenvolvimento sustentável e seu 

agregamento às cadeias produtivas, a exemplo, o agronegócio. 

Neste sentido o objetivo do Iteracre é avançar na identificação e regularização 

massiva dos vazios fundiários ainda existentes no estado, na resolução dos conflitos 

fundiários resultantes de sobreposição do CAR; na modernização da base de dados 

fundiários do Iteracre e produção de informações fundiárias para subsidiar a 

implementação do ZEE. 

Estas ações serão realizadas em estreita articulação com as iniciativas do 

governo federal no tema, por meio da atuação da Câmara Federal de Destinação. 

Cerca de 83,8% da área do estado está localizado dentro da faixa de fronteira, com 
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isso, a regularização das áreas com indefinição fundiária pertencente à União é de 

competência do INCRA, e da Superintendência do Patrimônio da União - SPU, 

vinculados ainda ao assentimento do Conselho de Defesa Nacional (CDN).  

Os vazios fundiários encontrados na malha fundiária do Estado do Acre 

precisam de um olhar clinico para uma obtenção de dados precisa que possibilite o 

recebimento de destinações quanto ao ordenamento fundiário, quando este for 

necessário. Assim o Iteracre fará a identificação, coleta de dados em cartórios, 

geocadastro e posterior destinação ou regularização, produzindo subsídios para 

alimentar o Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) com informações fundiárias. 

Dados o grande número de vazios fundiários, que têm-se demonstrado nos estudos 

elaborados pelo Iteracre, que demonstram que 900.000ha no Estado ainda  passíveis 

de regularização fundiária, sendo 300.000ha nas regionais Alto e Baixo Acre e 

600.000ha nas regionais Purus, Tarauacá-Envira e Juruá, essas áreas necessitam de 

uma intervenção do Estado para reprimir a grilagem de terras, regularizar e ordenar a 

classificação fundiária, preferencialmente em áreas com maior concentração de 

posses e/ou conflitos, conforme figura a baixo. 

 

Figura 1. Vazios Fundiários espacializados nas Regionais de Desenvolvimento do Estado do  Acre 
– 2018. Elaborado por: Francilino Monteiro, 2018. 
Fonte: Base de dados do ZEE/Acre, Fase II, 2006; Base de Dados do Cadastro Ambiental Rural – CAR/AC, 2018. 
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Figura 4. Vazios Fundiários espacializados nas Regionais de Desenvolvimento do Estado do Acre – 
2018. Elaborado por: Francilino Monteiro, 2018. 
Fonte: Base de dados do ZEE/Acre, Fase II, 2006; Base de Dados do Cadastro Ambiental Rural – 
CAR/AC, 2018. 

Para aumentar os esforços de destinação de áreas no Acre, foi criado em 2016 

a Comissão de Governança Fundiária do Estado do Acre, instituída pelo Decreto nº 

5.658/2016, como instância de articulação estratégica da regularização fundiária no 

estado, envolvendo diferentes instituições ligadas diretamente à regularização 

fundiária e instituições de apoio. Nessa estrutura de governança, o ITERACRE, que 

tem a presidência da Comissão, terá como meta apoiar as instituições federais 

(INCRA, FUNAI, SPU, ICMBIO) no processo de realização do geocadastro das áreas 

sob sua competência, o que refletirá na redução do tempo de regularização. Na 

medida em que as áreas georrefenciadas estejam sob domínio estadual (ou seja, 

localizadas fora da faixa de fronteira), o Iteracre executará a regularização fundiária 

das ocupações já existentes. Ambas as ações representam importantes contribuições 

à prevenção da degradação florestal e controle de desmatamentos nas áreas verdes 

dos assentamentos, na medida em que viabilizam a responsabilização pelos 

desmatamentos irregulares identificados e constituindo a base para uma série de 

ações e subsídios que criem filtros ao acesso ao crédito e ao licenciamento ambiental.  

No Sicar/AC (Sistema de Cadastro Ambiental Rural) atualmente constam áreas 

aptas para o posterior geocadastramento e com aproximadamente 8.000 famílias, 

sendo que nas xxx foram identificados aproximadamente xx de áreas com 

sobreposição, que mesmo com a aplicação das jurisprudências legais vigentes há 

uma necessidade de verificação en logo para dirimir as divergências geoespaciais, 

visando viabilizar a regularização ambiental e fundiárias destas propriedades.  Com 

estas ações se pretende reprimir à grilagem de terras e realizar a regularização e 
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ordenamento fundiário, preferencialmente nestas áreas com maior concentração de 

posses e/ou conflitos;  

Estas ações serão acompanhadas por investimentos no aprimoramento e na 

integração dos sistemas de informação fundiária e ambiental, que também 

contribuirão à disponibilização de informações integradas. Será modernizado o 

Sistema de Gestão Fundiária (SIGEF), para implantação de uma Plataforma SIGEF-

Resultados no Estado, que possibilite o acompanhamento pós titulação dos 

beneficiados da Reforma Agrária Municipal, Estadual e Federal, onde a comunidade 

beneficiada que acesse as políticas públicas e sistema de créditos bancários e outros 

possam ser monitoradas sistematicamente pelos entes públicos. Uma vez que 

atualmente não existe um cadastro único de dados fundiários no Estado, nem a 

integração de diferentes sistemas que possibilite um acompanhamento e avaliação 

das politicas públicas de forma integrada, ambiental e fundiária.  

Para isso, faz-se necessário à implementação de mecanismos de diálogo entre 

os sistemas, assim como de alimentação de dados, para que possa haver um 

controle, disponibilização e integração de informações dando mais robustez a um 

banco de dados estadual sobre regularização fundiária e sua relação com dados 

ambientais, cadeia produtiva e ZEE. 

A atualização do Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) do Estado visa 

manter a sua funcionalidade na orientação estratégica das políticas públicas do 

estado. A sua base cartográfica deverá ser incorporado aos esforços de integração e 

interoperabilidade dos vários sistemas de informação de caráter territorial descritos no 

âmbito das políticas de comando e controle do desmatamento.  

Os esforços de destinação e resolução de sobreposições fundiárias que serão 

empreendidos pelo Iteracre estabelecerão um panorama mais preciso da cobertura da 

malha fundiária, geração de informações precisa da ocupação destas áreas, 

permitindo o monitoramento do uso da terra e a identificação correta dos proprietários, 

o que subsidiará as ações de controle do desmatamento ilegal e de recuperação de 

áreas degradadas, permitindo também o alcance pela população à diversos 

reconhecimentos e acesso as linhas de créditos e financiamentos. 

 

4. ESTRUTURA E CAPACIEDADE DA UNIDADE SUBEXECUTORA 

GESTÃO DO ITERACRE 
DIRETOR-PRESIDENTE DO ITERACRE 
NOME DO TITULAR: Alírio Wanderley Neto - Decreto nº 4.307/2019. 
ENDEREÇO: Avenida Nações Unidas, nº 2527, 7º BEC - Rio Branco-Acre. 
TELEFONE: (68) (68) 3215-4137 e (68) 9 8413-8003 
CNPJ: 05.511.040/0001-11 
EMAIL: iteracre@ac.gov.br 
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CONTATO PRINCIPAL DO PROJETO 
NOME: Maria Rosineide Rodrigues de Araújo 
CARGO: Diretora Executiva – ITERACRE - Decreto Nº 2.976 de 24 de junho de 2019 
TELEFONE: (68) 9 9996-2920 
E-MAIL: rosearaujomontilha@gmail.com 
 
 

O Instituto de Terras do Acre  - ITERACRE tem como finalidade executar e promover 

a regularização, ordenação e reordenação fundiária rural, a utilização das terras 

públicas e devolutas, cadastramento rural e a mediação de conflitos pela posse da 

terra. 

O ITERACRE atualmente está situado na Avenida Nações Unidas, no. 2527, CEP 

69.918-093 – Rio Branco, Acre. Considerando a capilaridade de atuação no Estado 

do Acre, o ITERACRE possui também unidades de atendimento no interior do Estado 

do Acre, conforme quadro abaixo, indicando o município, o endereço e a situação de 

usos dos escritórios, que são todos prédios cedidos. 

Municípios Endereço 

Cruzeiro do Sul Rua Rêgo Barros, nº 168 – Bairro Centro – CEP 
69.980-000 

Tarauacá Rua Floriano Peixoto, nº 110 – Centro – CEP 69.970-
000 

 
 
O quadro funcional atual do ITERACRE constitui-se de profissionais concursados 

temporariamente, profissionais contratados de forma terceirizada, e ainda funcionários 

ocupantes de cargo em comissão (CEC), servidores de concursos efetivos, ocupantes 

de Função de Confiança (FC), e agentes políticos, dividido entre agentes públicos que 

atuam na sede do ITERACRE, em Rio Branco, e nos dois municípios que possuem 

escritórios de apoio do Instituto, totalizando 35 (trinta e cinco) pessoas vinculadas à 

entidade, distribuídas em ações de trabalhos administrativos e operacionais. 

O ITERACRE alocará diretamente 40% de seus profissionais do quadro para a 

execução das atividades relacionadas no Projeto, e 10 profissionais formarão a 

equipe de gerenciamento da implantação, execução do projeto, sendo profissionais 

de nível superior das áreas de Especialistas em Gerenciamento de Projetos, 

Agrônomos, e Agrimensores, Administradores e Técnicos Administrativos. 

Contudo diante do reduzido quadro institucional se faz necessário à arrecadação de 

novos profissionais, em especial profissionais de nível superior das áreas especificas 

mailto:iteracre@ac.gov.br
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de execução das atividades de campo e processamento de dados, como Agrônomos, 

Agrimensores, Assistente Social, Arquiteto, Administrador e Técnico Administrativo. 

O ITERACRE disponibilizará para na execução do projeto sua estrutura física e 

equipamentos, existentes na sede da instituição em Rio Branco e nos escritórios de 

representação do interior. 

Veículos e equipamentos relevantes para o projeto: 

Qtde ITEM Situação 

3 Veiculo automotivo tipo camioneta / pick up Bom 

3 Veiculo automotivo tipo motocicleta - 
marca: honda - 

Bom 

1 Veiculo automotivo tipo quadriciclo Bom 

1 Veiculo automotivo tipo passageiro / 
passeio 

Bom 

 

 

 5. AÇÕES DO PROJETO  

01 - Destinação de Florestas Públicas não Destinadas, com a priorização para as 

florestas comunitárias; 

02- Resolução de conflitos fundiária decorrentes de sobreposição no Cadastro 

Ambiental Rural. 

03 - Modernização da infraestrutura de dados e comunicação do ITERACRE para 

criação de base de dados única e geoespacializada, a fim de permitir a integração 

com as bases de informações das políticas ambientais e agrárias, com a 

implementação de uma Plataforma SIGEF-Resultados no Estado. 

 

6. RESULTADO ESPERADO  

IMPACTO ESPERADO INDICADOR 
SITUAÇÃO 

DE 

PARTIDA 

SITUAÇÃO ALVO 

 
 

 
Avanço na destinação dos 

vazios fundiário 

Área nas regionais do 

Purus, Tarauacá-Envira e 

Juruá identificadas e 

geocadastradas 

Estimativa de 

600.000 hectares 

sem

 definiçã

o fundiária 

600.000 hectares 

identificados e 

geocadastrados 
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Número de imóveis rurais 

fora da área de fronteira 

regularizados 

2.500 imóveis sem 

regularização 

2.500

 imóvei

s regularizados 

 
Georreferenciamento de áras 

com sobreposição indicadas 

pelo CAR 

 
Número de imóveis 
georreferenciados e 
casdatrados no Sicar/AC 
(Sistema de Cadastro 
Ambiental Rural) 

 
xxx% do território 
acreano sem 

Cadastramento 
Ambiental e sem 
Ordenamento 

Territorial 

xx% do território 
acreano com 
indicativos de 

Cadatramento 
Ambiental e 

Ordenamento 
Territorial  

 
Informações fundiárias e 

socioeconômicas e 

ambientais integradas e 

disponíveis em tempo hábil 

 

 
Dados incluidos na 
Plataforma SIGEF-
Resultados no Estado 

 
26,2% do território 

acreano sem 
Ordenamento 

Territorial 

60% do território 
acreano com 

informações 
fundiáiras 

disponivel em 
plantaforma de 
acesso remoto 
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6. INDICATIVO FINANCEIRO DE INVESTIMENTO 
 

    Prazo de 
Implantação (meses) 

Nº Produto/Serviço 

1 Realização do geocadastro dos vazios 
fundiários 

48 

Serão realizados os geocadastros (identificação, cadastro e georreferenciamento dos imóveis) em, 
aproximadamente, 7.000 imóveis em uma área de 600.000 mil ha nas regiões do Purus, Tarauacá-
Envira e Juruá, no período de 2020 a 2023. 
Atividades a serem desenvolvidas: 
• Contratar serviços de cadastro e georreferenciamento em áreas de indefinição fundiárias apontados  
pelo Iteracre; 
• Fiscalizar os serviços de georreferenciamento e cadastramento; 
• Mediar conflitos fundiários nas áreas abrangidas pelo projeto; 
• Buscar informações fundiárias sobre os imóveis nos cartórios, sindicatos, instituições fundiárias, etc; 
• Realizar a Regularização Fundiária diretamente pelo ITERACRE em aproximadamente 150.000 ha nas 
áreas fora da faixa de fronteira; 
• Impulsionar os processos de Regularização Fundiária em 450.000 ha nas áreas dentro da faixa de 
fronteira, e enviar os Programas e Órgãos Federais para prosseguimento do  processo  de 
Regularização Fundiária – RF. 

Orçamento 

    Valor (R$ mil) 

Descrição dos itens de custo Qtde Unitário Total 

Recursos Humanos de Terceiros 

Contratação de serviço de georreferenciamento e 
cadastro nas áreas de indefinição fundiárias 
apontados pelo Iteracre 

3.500 km 1.200,00 4.200.000,00 

Máquinas e Equipamentos Nacionais 

Aquisição de Receptores GNSS RTK L1 e L2 com 
coletora 

3 97.000,00 291.000,00 

Veículo Pick-up; Zero Quilômetro; Ano 2016 ou 
superior, para 05 (cinco) ocupantes, cabine dupla, 
04 portas, motor  a diese,l com 04 cilindros, 
potência mínima 175cv; direção hidráulica, 
potência áxima (CV @ RPM) 180 @ 3500, Rodas em 
Aço, 16"  X  6", Pneus 225/75 R16, Tração 4x2, 4x4 
e 4x4 Reduzida, Entre-eixos Mínimo: 3000mm; 
Volume Mínimo do Tanque de Combustível: 

2 140.000,00 280.000,00 

Veículo Tipo Hatch; Zero Quilômetro; 4 Portas; 1 50.000,00 50.000,00 

mailto:iteracre@ac.gov.br
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Motor  Flex; Tração Dianteira; Equipado com Ar-
condicionado; Direção Hidráulica; Air Bag Duplo 
Frontal e Freios ABS com EBD; Volante com 
Regulagem de Altura; Computador de Bordo com 
Funções Mínimas; Sensor de Estacionamento 
Traseiro; Iluminação do porta malas 

Insumos 

Combustível tipo Diesel para execução das 
atividades de campo 

150.000 4,1 615.000,00 

Combustível tipo Gasolina para execução das 
atividades de campo 

50.000 4,7 235.000,00 

Manutenção de Veículos com reposição de peças 1 150.000,00 150.000,00 

Diarias nacionais para tecnicos na execução 
geocadastro dos vazios fundiários 

4000 189,90 759.600,00 

Outros (descrever) 

Material para publicidade do projeto 1 2.358,88 2.358,88 

SUB TOTAL 6.582.958,88 

 

    Prazo de Implantação 
(meses) 

Nº Produto/Serviço 

2 Resolução de conflitos fundiária decorrentes 
de sobreposição no Cadastro Ambiental 
Rural. 

48 

Serão realizados os georreferenciamento (cadastro e georreferenciamento dos imóveis) em, 
aproximadamente, xxx imóveis em uma área de xxx.000 mil ha nas regiões do xxxx, no período de 
2020 a 2023. 
Atividades a serem desenvolvidas: 
• Contratar serviços de cadastro e georreferenciamento em áreas de sobreposição fundiárias 
apontados pelo CAR; 
• Fiscalizar os serviços de georreferenciamento e cadastramento; 
• Mediar conflitos fundiários nas áreas abrangidas pelo projeto; 
• Buscar informações fundiárias sobre os imóveis nos cartórios, sindicatos, instituições fundiárias, etc; 
• Realizar a Regularização Fundiária diretamente pelo ITERACRE em aproximadamente xxx0.000 ha nas 
áreas fora da faixa de fronteira; 
• Impulsionar os processos de Regularização Ambiental e Fundiária em xxx ha nas áreas dentro da 
faixa de fronteira, e enviar os Programas e Órgãos Federais para prosseguimento do  processo  de 
Regularização Fundiária – RF. 

Orçamento 

    Valor (R$ mil) 

Descrição dos itens de custo Qtde Unitário Total 
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Recursos Humanos de Terceiros 

Contratação de mão de obra para o Iteracre 
realizar os serviço de georreferenciamento e 
cadastro nas áreas de sobreposição indicadas 
pelo CAR 

2.500 km 1.200,00 3.000.000,00 

Máquinas e Equipamentos Nacionais 

Aquisição de Receptores GNSS RTK L1 e L2 com 
coletora 

3 97.000,00 291.000,00 

Veículo Pick-up; Zero Quilômetro; Ano 2016 ou 
superior, para 05 (cinco) ocupantes, cabine 
dupla, 04 portas, motor  a diese,l com 04 
cilindros, potência mínima 175cv; direção 
hidráulica, potência áxima (CV @ RPM) 180 @ 
3500, Rodas em Aço, 16"  X  6", Pneus 225/75 
R16, Tração 4x2, 4x4 e 4x4 Reduzida, Entre-eixos 
Mínimo: 3000mm; Volume Mínimo do Tanque 
de Combustível: 

1 140.000,00 140000 

Veículo Tipo Hatch; Zero Quilômetro; 4 Portas; 
Motor  Flex; Tração Dianteira; Equipado com Ar-
condicionado; Direção Hidráulica; Air Bag Duplo 
Frontal e Freios ABS com EBD; Volante com 
Regulagem de Altura; Computador de Bordo 
com Funções Mínimas; Sensor de 
Estacionamento Traseiro; Iluminação do porta 
malas 

1 50.000,00 50.000,00 

Insumos 

Combustível tipo Diesel para execução das 
atividades de campo 

150.000 4,1 615.000,00 

Combustível tipo Gasolina para execução das 
atividades de campo 

50.000 4,7 235.000,00 

Manutenção de Veículos com reposição de 
peças 

1 150.000,00 150.000,00 

Diarias nacionais para  técnicos para execução 
geocadastro das áreas com sobreposição 

2500 189,90 474.750,00 

Diarias nacionais para capacitações, reuniões, 
palestras e outras atividades interestaduais. 

1000 357,00 357.000,00 

SUB TOTAL 5.312.750,00 

 

    Prazo de Implantação (meses) 

Nº Produto/Serviço 

3 Modernização da base fundiária do estado do 
Acre 

48 

O ITERACRE irá fortalecer sua Gestão Técnica, através da criação de um banco de dados e, integrar 
o Sistema de Informação Fundiária do Estado do Acre, entre os parceiros SERFAL-DF, IMAC, 
SEMA/AC, GIZ-DF/AC, INCRA/AC, Terra legal e SPU, no período de 2020 a 2023. 
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Atividades a serem desenvolvidas: 
• Customizar a plataforma do SIGEF-Resultado para as necessidades e especificidades do 
ITERACRE e integrar com o SIGEF-GEO; 
• Adquirir servidores de processamento de dados geográficos; 
• Adquirir licença de software para topografia e geoprocessamento de imagens; 
• Capacitar a equipe do ITERACRE para utilização do sistema; 
• Realizar oficinas de planejamento, troca de informações e divulgar os resultados (alinhamento 
para funcionamento e ajustes) com parceiros. 

Orçamento 

    Valor (R$ mil) 

Descrição dos itens de custo Qtde Unitário Total 

Capacitação de Recursos Humanos 

Capacitação atualizado da 
equipe do Iteracre na utilização 
dos sistema atualizado 

1 25.000,00 25.000,00 

Realização de oficinas para troca 
de informações e divulgação dos 
resultados (alinhamento para 
funcionamento e ajustes) com 
parceiros 

2 10.000,00 20.000,00 

Capacitação equipe técnica 
ITERACRE – DataGeosis 

8 3.200,00 25.600,00 

Capacitação equipe técnica 
ITERACRE – PhotoScan Agisoft 

8 1.000,00 8.000,00 

Recursos Humanos de Terceiros 

Contratação de consultoria para 
atualização do SITACRE 
(Customização da ferramenta 
SIGEF-Destinação) e criação do 
mecanismo de disponibilização 
de informações fundiárias no site 
do ITERACRE, Integração com a 
base do SICAR e Gravação e 
leitura de dados na base 
cartográfica do SIG CAR. 

1 3.115.365,12 3.115.365,12 

Máquinas e Equipamentos Nacionais 

Aquisição de licença de Software 
- DataGeosis 

1 21.600,00 21.600,00 

Aquisição de licença de Software 
- PIX 4D 

2 50.000,00 100.000,00 

Aquisição de Servidor de 
processamento de dados 

1 120.000,00 120.000,00 

Aquisição de HD de 04TB para 
armazenamento de dados no 
servidor 

16 2.400,00 38.400,00 

Aquisição de nobreak para 
servidor 

4 8.800,00 35.200,00 

Aquisição de Drones para 2 80.000,00 160.000,00 
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topografia 

Computadores + NOBTREAKS 20 6.200,00 124.000,00 

Notebook 13 5.000,00 65.000,00 

Impressoras multifuncionais 
monocromática 

2 2.000,00 4.000,00 

Aquisição de Scanner para peças 
técnicas em A0 

2 13.000,00 26.000,00 

Aquisição de scanner para 
documentos em A4 

6 5.000,00 30.000,00 

Máquinas e Equipamentos Importados 

Aquisição de Licença Windows 
Server 2016 Data Center 

1 23.000,00 23.000,00 

Insumos 

Passagens áreas 4 500,00 2.000,00 

SUB TOTAL 3.943.165,12 

 

 

 TOTAL DA PROPOSTA  R$   15.838.874,00 

 

 

mailto:iteracre@ac.gov.br

