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O Brasil é um país que enfrenta vários problemas no desenvolvimento de seu mapeamento              
cadastral. Esses problemas são provocados principalmente pela ausência de um ambiente           
normativo geral para o desenvolvimento e implantação desses mapeamentos. No âmbito da            
administração cadastral, os problemas iniciam-se com a fragmentação da sua administração, onde            
o cadastro rural acontece de forma centralizada e sistematizada por uma única instituição, o              
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), e o cadastro urbano tem sua              
administração descentralizada, onde cada município é responsável por seu cadastro, o que            
favorece o desenvolvimento de diferentes estruturas cadastrais e procedimentos metodológicos          
no mapeamento cadastral urbano. Além dos 5760 cadastros municipais, do cadastro rural, cabe             
ainda fazer referência aos cadastros temáticos de diferentes instituições como- Receita Federal do             
Brasil (RFB), Fundação Nacional do Índio (FUNAI), Secretaria do Patrimônio da União (SPU), Serviço              
Florestal Brasileiro (SFB), Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio),           
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA)- estes sistemas             
possuem muitas informações comuns porém sem interoperabilidade, uma vez que foram           
modelados independentemente. Com a ausência de um ambiente normativo geral, os diferentes            
sistemas cadastrais brasileiros, muitas vezes, são desenvolvidos com base em normas diversas da             
ABNT, tais como: NBR 15777 (2009) - Convenções Topográficas para Cartas e Plantas cadastrais;              
NBR 14166 (1998) - Rede de referência cadastral municipal; e NBR 13133 (1994) - Execução de                
levantamento topográfico. Adicionalmente, se aplicam as normas e padrões para o mapeamento            
sistemático brasileiro, tais como: ET-EDGV, ET-ADGV, ET-PCDG e ET-CQDG. Estas últimas, apesar            
de inicialmente abrangerem apenas escalas pequenas (1:25.000 e menores), têm apresentado           
desde abril de 2015 versões contemplando as escalas grandes (ET-ADGV -Defesa FT e ET-EDGV -               
Defesa FT). Esta ampliação de escopo, ainda que tais normas até o momento não sejam aprovadas                
pela CONCAR (Comissão Nacional de Cartografia), abre caminho para que o mapeamento de             
referência em escalas urbanas seja também alinhado de acordo com um padrão nacional com o               
potencial de apoiar os municípios também na criação e manutenção dos seus cadastros. Com a               
publicação do Decreto N° 8.764/2016, instituindo a implantação do SINTER, ferramenta de gestão             
pública que integrará o fluxo dinâmico de dados jurídicos, dados fiscais, cadastrais e geoespaciais              
tanto de imóveis urbanos como de imóveis rurais produzidos desde a esfera federal até a esfera                
municipal, evidencia-se a necessidade do desenvolvimento dos sistemas cadastrais a partir de um             
padrão único. Atualmente no Brasil, há uma busca para padronização dos sistemas cadastrais             
existentes, assim como se observa em outros países. Com o objetivo de auxiliar no              
desenvolvimento de uma estrutura cadastral normatizada, a FIG em 2002, lançou um modelo de              
domínio cadastral, mais tarde sendo conhecido como Land Administration Domain Model – LADM.             



 
X Colóquio Brasileiro de Ciências Geodésicas                                                                                                 Curitiba, 06-08 de junho de2018 

Com isso cada país é capaz de integrar, em uma única estrutura, todos os agentes envolvidos no                 
desenvolvimento do sistema cadastral. Com as dificuldades no desenvolvimento e implantação do            
sistema cadastral brasileiro, a LADM possibilita o desenvolvimento de uma estrutura a partir de              
normas e padrões já estabelecidos no país, isso porque, a LADM como modelo genérico é flexível o                 
suficiente para possibilitar tal integração. Com base nesta premissa, Paiva (2016); Paixão et al              
(2013) e Santos (2012) apresentaram estudos sobre uso da LADM para o desenvolvimento do              
sistema cadastral brasileiro. Paiva (2016) analisou a combinação da LADM e da ET-EDGV Defesa FT               
para o desenvolvimento de um modelo integrador dos dados do Cadastro Imobiliário Urbano e do               
Registro de Imóveis de um município de médio porte. Paixão et al (2013) apresentou a definição                
dos direitos territoriais indígenas no Brasil conforme descrito na LADM. Santos (2012) analisou a              
conformidade da LADM com a Portaria 511 do Ministério das Cidades. Com o objetivo de               
apresentar uma solução estrutural para suprir a ausência de um sistema cadastral padronizado a              
nível nacional, a metodologia aqui proposta busca a identificação das similaridades e diferenças             
existentes nas normas, acima citadas, que são utilizadas pelos municípios brasileiros, como passo             
inicial para o desenvolvimento de um modelo do LADM para o caso brasileiro. Sabendo que a                
definição de um modelo conceitual prévio é a base para a concepção de sistemas capazes de                
suprir as necessidades municipais de organização das informações cadastrais, alguns quesitos           
devem ser verificados. Assim, o modelo do LADM para o caso brasileiro, deve contemplar classes               
de informações que descrevam e relacionem os dados preestabelecidos e caracterizados por            
algumas diretrizes, especificações e orientações utilizadas pelos municípios como base para           
elaboração de seus cadastros. Entre elas: as Diretrizes para a criação, instituição e atualização do               
Cadastro Territorial Multifinalitário dos Municípios Brasileiros; as normas para o mapeamento           
sistemático brasileiro já listadas anteriormente. Diante do exposto, ao final dessa pesquisa            
pretende-se ter as principais classes a serem modeladas de forma a permitir o compartilhamento              
das informações cadastrais entre as instituições produtoras e detentoras dos dados cadastrais. 

 
 


