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RESUMO 

 

 

O trabalho ressalta a importância do desenvolvimento de estudos que venham a contribuir 

e a propor instrumentos de gestão do território, que sejam subsídio ao planejamento urbano 

e que proporcionem a estruturação de informações de modo que sejam ferramentas efetivas 

na busca pela melhoria de qualidade de vida nas cidades e na solução ou minimização das 

suas problemáticas. A Instrumentação legal, através das várias legislações urbanísticas 

atualmente disponíveis às Cidades Brasileiras, é complexa e permite a aplicação de vários 

instrumentos de regulação e gestão urbana que prometem a minimização e o controle dos 

problemas e ainda, o cumprimento da função social da propriedade urbana.  Dentre as 

muitas dificuldades do uso adequado e efetivo deste arcabouço legal, está a problemática 

da organização, dos recursos e do preparo técnico encontrado nas Prefeituras das Cidades. 

Os cadastros territoriais encontrados nas prefeituras são precários e deficientes. Os mesmos 

devem ser organizados e estruturados para que venham cumprir com a função fiscal para o 

qual foram idealizados e ainda permitir que essa função venha a se estender para uma 

multifinalidade de uso, fazendo do mesmo um importante instrumento de gestão do 

território. Assim, o trabalho apresenta um método de concepção de Cadastro Territorial 

Multifinalitário, que pode subsidiar o processo de gestão do território em prefeituras 

municipais, a partir da Cartografia Urbana disponibilizada em meio digital aos Municípios 

Paranaenses. 

 

Palavras Chave: cadastro territorial; gestão do território; cartografia; legislação urbana. 
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ABSTRACT 

 

 

The present work points out the importance of developing studies in order to contribute 

and offer territory management tools which may organize data and subsidize urban 

planning. These tools are supposed to improve life in the city as well as resolving or 

minimizing its problems. Legal instrumentation is complex and, through the urban 

legislation available to Brazilian cities nowadays, allows for many instruments of 

regulation and city management. Such instruments account for minimization and problem 

control as well as complying with the social function of urban property. Issues concerning 

organization, resources and technical training are some of the various obstacles to the 

effect usage of this legal framework in the City Halls. Territorial Cadastres are precarious 

and deficient. Hence, they must be outlined and developed so as to accomplish their fiscal 

role and expand this role as an important instrument of territory management. Therefore, 

the present work introduces a method of designing Territorial Cadastre methodology 

derived out of Urban Cartography, which is available to Municipalities in Parana in digital 

form. Such methodology may subsidize the territory management process in City Halls. 

 

Key words: Territorial Cadastre; territory management; cartography; urban legislation. 
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INTRODUÇÃO 

 

As cidades brasileiras apresentam características comuns que incomodam todos 

que as pensam, estudam e planejam: a desigualdade sócio-espacial, os conflitos da 

urbanização frente aos problemas ambientais, dentre outros. Esta afirmativa pode ser 

comprovada no presente trabalho e nos tantos outros que discutem as suas dificuldades e 

problemáticas, advindos dos mais variados campos da ciência, tendo em vista os diversos 

problemas da urbanização brasileira e da qualidade de vida nas cidades. 

O processo acelerado de urbanização constatado a partir dos anos 80, 

invertendo os percentuais da população rural para urbana, fez com que as cidades 

recebessem uma grande concentração de pessoas, o que aconteceu de forma abrupta, 

desencadeando problemas de toda ordem, a exemplo do econômico, social, ambiental, 

dentre outros. 

Por isso, se fazem necessários estudos a respeito da cidade, estudos que 

contribuam e que venham propor instrumentos de gestão do território, através de uma 

metodologia que estruture informações que venham subsidiar o planejamento urbano e sua 

efetiva aplicação, de modo que ao final sejam ferramentas efetivas na busca pela melhoria 

de vida nas cidades e na resolução ou minimização das suas problemáticas.  

Os estudos das cidades sejam de temas relativos à sua apropriação, 

urbanização, organização, entre outros, devem se valer tanto do desenvolvimento 

tecnológico quanto da integração das ciências, de forma a se poder analisar e propor 

soluções para os problemas, sejam de gestão, de ocupação, de qualidade de vida, 

econômicos ou ambientais, ou outros, tanto quanto complexos e que são encontrados no 

meio urbano. 

As possibilidades disponíveis atualmente, associadas ao desenvolvimento 

tecnológico e, aliadas à cooperação das diversas ciências nas suas multifinalidades, 

permitem um incremento considerável nas formas de analisar, levantar e manipular 

informações e dados. Conforme dispõe Leite (2006, p. 13):  

 
É notório que o conhecimento científico, nas variadas áreas, tem evoluído 
bastante no decorrer dos anos. Essa evolução está diretamente 
relacionada ao processo de junção das diversas ciências. A integração de 
saberes de ciências diferentes tem proporcionado ao homem entender e 
descobrir fatos que outrora, dificilmente poderia se alcançar, pois as 
ciências eram desarticuladas. A Geografia na sua essência tem a 
necessidade de integrar conhecimentos de outras ciências, devido à 
complexidade e a grande dimensão do seu objeto de estudo - o espaço 
geográfico - que fez com que a Geografia durante o seu desenvolvimento 
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dialogasse com ramos de outras ciências e estas, também utilizaram e 
ainda utilizam técnicas e especialidades da Geografia. 
 

Diante das problemáticas identificadas na cidade, dos instrumentos técnicos e 

legais disponíveis, da necessidade da implementação dos Planos Diretores, de forma a 

garantir o cumprimento da função social da propriedade urbana e uma cidade mais justa, 

há uma cobrança quanto ao papel do Estado em busca de uma administração mais 

eficiente, fazendo com que o mesmo busque alternativas na melhoria da prestação dos 

serviços que a ele compete.  

Conforme dispõe Schmidt (2009, p. 23): 

 
[...] as distintas apropriações no espaço urbano intensificam as diferenças 
sociais e espaciais, além de trazerem implicações físico-territoriais e 
ressaltarem a necessidade de mecanismos de planejamento e de gestão 
urbana, que não se limitam simplesmente a coibir a ocupação, mas 
procuram respeitar o direito à cidade. 

 
A Instrumentação legal, que contém várias legislações urbanísticas disponíveis 

às Cidades Brasileiras, é complexa e permite a aplicação de vários instrumentos de 

regulação e gestão urbana que prometem a minimização e o controle dos problemas e ainda 

o cumprimento da função social da propriedade urbana e são apresentados ao longo deste 

trabalho.  Porém, dentre as muitas dificuldades do uso adequado e efetivo deste arcabouço 

legal está a problemática da organização, do preparo técnico, dos recursos, da falta de 

informação e conseqüente desconhecimento do território por parte das Prefeituras das 

Cidades.  

O conhecimento do território sobre o qual as prefeituras planejam e 

determinam suas ações é de fundamental importância. Não se pode conceber que 

administrações municipais executem suas ações sem planejamento, onerando os cofres 

públicos por conta de ações sem prévio estudo e prejudicando o desenvolvimento ordenado 

das cidades.  

Os cadastros de imóveis encontrados nas prefeituras, por exemplo, a princípio, 

deveriam trazer informações a respeito de cada uma das propriedades urbanas e de seus 

proprietários. Mas o que se observa é que são precários e deficientes, inclusive para a 

função primeira para os quais foram criados, que é a fiscal. Os cadastros devem ser 

organizados e estruturados tanto para cumprir com a função fiscal para o qual foram 

idealizados, como para permitir que essa função seja extrafiscal, como por exemplo a de 

ser um instrumento de controle e organização da ocupação urbana, de forma a estender 

para uma multifinalidade de uso, fazendo do mesmo um importante instrumento de gestão 

do território. 
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Conforme descreve Dutra¹ apud Erba et al. (2005, p. 9): 

 
A deficiência de informações fidedignas sobre sua própria realidade é 
uma das características de um grande número de municípios brasileiros. 
É muito frequente o fato de executivos e legisladores municipais 
desconhecerem a porção de seu território que é ocupada ilegalmente por 
edificações, assim como é frequente, também, o desconhecimento da 
dimensão dos domicílios em favelas ou dos loteamentos irregulares, 
apenas para citar dois exemplos. A ausência de cadastros e mapeamentos 
confiáveis e atualizados constitui obstáculo a uma política fiscal e ao 
planejamento urbano adequado. 

 
Nesta direção, dispõe Domingues (2005, p. 1): 

 
[...] neste contexto, um grande número de municípios está voltado à 
modernização administrativa, buscando instrumentos e ferramentas mais 
eficazes para eliminar as deficiências administrativas” e ainda “para 
melhorar a qualidade dos serviços prestados, é preciso que as 
administrações públicas recuperem a capacidade gerencial, criando um 
novo modelo de gestão com maior capacidade de ação, com mecanismos 
de controle social e acesso à informação. 
 

As Prefeituras Municipais têm atividades essencialmente comuns, como a 

produção e a disponibilidade de informações acerca do território sobre o qual exerce sua 

responsabilidade de gestão. Manter atualizado um cadastro com informações a respeito de 

propriedades e de proprietários também é uma destas atividades. O cadastro contendo tais 

informações é usualmente conhecido como Cadastro Técnico Urbano, Cadastro Imobiliário 

ou ainda Cadastro Fiscal e atualmente Cadastro Territorial Multifinalitário. 

As Prefeituras apresentam dificuldades com orçamento, equipe técnica e até, 

quanto ao conhecimento do alcance de um Cadastro Territorial Multifinalitário (CTM) 

associado à Cartografia na gestão do território, muitas delas carecem de direcionamento e 

capacitação no desenvolvimento e na construção da Cartografia e do CTM. Não possuem 

uma metodologia de trabalho e muitas vezes não sabe como manipular seus materiais e 

dados, estruturá-los ou utilizá-los, sejam eles de caráter alfa-numéricos ou de Cartografia. 

Contam muitas vezes com funcionários que acabam sendo considerados como técnicos, 

não por formação, mas por experiência.  

Assim, a construção de uma sistemática de trabalho, que inclui novos 

procedimentos e exige novos conhecimentos não é tarefa fácil. Desta forma, se a 

estruturação de um Projeto de CTM associado a uma Cartografia não apresentar resultados 

e não consolidar, todo o esforço virá a se perder no grande volume de prioridades e no 

complexo expediente do dia a dia das Prefeituras Municipais. 

__________________________ 

1. Olivio Dutra – 2003-2005 – Ministro de Governo – República Federativa do Brasil  
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Conforme entendimento de Loch (2007) faz-se necessário o desenvolvimento 

no país, de uma cultura cadastral por meio de cursos de formação profissional, 

capacitações, treinamentos e eventos de forma que, verdadeiramente, se possa alcançar 

uma efetiva gestão territorial. De acordo com Pelegrina (2009a, p. 130) “os cursos de 

graduação e pós-graduação, que formam profissionais que trabalham com esta temática, 

entre eles a Geografia em particular, devem inserir na sua formação disciplinas como 

cadastro multifinalitário e gestão territorial”. 

Também Amorim (2006, p.10) ressalta a importância do desenvolvimento de 

pesquisas e trabalhos relativos ao tema: 

 
Cabe aos pesquisadores desta área a geração de trabalhos que orientem os 
administradores municipais e seus técnicos sobre as reais possibilidades 
de utilização dos sistemas cadastrais, com vistas ao apoio à tomada de 
decisão, mostrando a necessidade de modernização dos atuais sistemas 
cadastrais arcaicos e deficientes, tão comum nas prefeituras brasileiras.  
 

Em vista do exposto, se evidencia a relevância do desenvolvimento de 

trabalhos relativos ao tema, seja para contribuir com a construção de uma ferramenta 

eficiente de gestão, na capacitação de profissionais que atuam junto às Prefeituras 

Municipais, quanto na própria formação destes. 

Assim, o presente trabalho mostra a importância, e ainda como devem estar 

estruturadas as informações a respeito das propriedades urbanas, por meio do Cadastro 

Territorial Multifinalitário – CTM, associado à Cartografia de forma que o mesmo possa 

ser utilizado como ferramenta na gestão do território por parte de Prefeituras Municipais e 

contribua para a busca de soluções que minimizem as problemáticas urbanas. 

Diante deste contexto, o objetivo do trabalho é a elaboração de um método de 

estruturação e concepção do Cadastro Territorial Multifinalitário - CTM, que subsidie o 

processo de gestão do território em prefeituras municipais, a partir da Cartografia Urbana 

disponibilizada em meio digital, a partir de 1996, aos Municípios Paranaenses, 

especialmente ao Município de Guarapuava e Municípios vizinhos, pertencentes às 

Associações de Municípios que o mesmo faz parte, bem como com os quais confronta.  

Consulta essa Cartografia, verifica seu o conteúdo e a possibilidade de sua 

utilização na elaboração de mapeamentos temáticos e na viabilidade de manipulação da 

mesma com vistas à sua vinculação com o Cadastro Territorial Urbano. Utiliza de 

exemplos e dados da Prefeitura de Guarapuava e outros elaborados, propõe uma base 

mínima de estruturação de dados, de fluxo de informações, desenvolve modelos de 

implementação e finalmente discorre a respeito das dificuldades e estratégias necessárias 

para concretização de um projeto de CTM em Prefeituras Municipais com vistas à sua 
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utilização na gestão do território. 

Assim, a forma de apresentação do desenvolvimento do presente trabalho conta 

com a elaboração de seis capítulos. 

No primeiro capítulo, são apresentados os fundamentos teóricos a respeito 

dos temas tratados, referenciando-se à problemática das cidades, às dificuldades na gestão 

do território, à Cartografia e ao cadastro territorial multifinalitário. 

No segundo capítulo, são apresentadas considerações a respeito do Cadastro 

Territorial Multifinalitário associado à Cartografia, quando da concepção de métodos 

adequados à construção dos Cadastros Territoriais, com vistas aos mesmos terem alcance 

multifinalitário e também de uma Cartografia associada a estes 

No terceiro capítulo, são apresentadas as características da Cartografia em 

meio digital do Município de Guarapuava e circunvizinhança, conforme recorte espacial 

proposto no trabalho e ainda uma análise da sua utilização e das possibilidades de seu uso 

na elaboração do CTM. 

O quarto capítulo apresenta um método de estruturação, com vistas à 

concepção do Cadastro Territorial Multifinalitário, especialmente às prefeituras que 

possuem a Cartografia consultada. Considera e tem a devida percepção das necessidades e 

dificuldades, dos dados mínimos necessários à sua composição, atualização e 

possibilidades de uso na gestão do território. 

O quinto capítulo trás exemplos de aplicações, através da implementação do 

método proposto, em procedimentos que possibilitam a atualização da informação, a 

fiscalização e a gestão, com ênfase nos instrumentos de regulação urbana constantes das 

legislações de ordenamento urbano, especialmente os previstos nos planos diretores e 

estatuto da cidade. 

O sexto capítulo trata das considerações finais e discorre a respeito das 

estratégias necessárias para concretização de um projeto de CTM em Prefeituras 

Municipais com vistas à sua utilização na gestão do território, através da verificação das 

carências e fatos, com relação às dificuldades da implantação de cadastros urbanos, uso de 

Cartografia e continuidade de projetos, dentre outros. 

Em seguida, são elencadas as Referências Bibliográficas utilizadas como 

referencial teórico para o desenvolvimento da pesquisa e os anexos. 
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1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 
1.1 A PROBLEMÁTICA DAS CIDADES 

 

As cidades têm sido tema de muitos estudos e do desenvolvimento de 

pesquisas e, é justificada a relevância dos mesmos, pois comportam o maior percentual da 

população brasileira que delas vivem ou nelas sobrevivem e são muitas as problemáticas 

diagnosticadas.  

Na cidade pode-se visualizar desigualdades sócioespaciais, conflitos 

ambientais, pobreza, (in)disponibilidade de serviços e infraestrutura e problemas de 

qualidade de vida e dignidade. De acordo com Salvador e Silva (2006, p. 37) “os 

problemas socioambientais urbanos são cada vez mais estudados nos meios acadêmicos e 

debatidos nos meios populares, em âmbito mundial. Isso ocorre em função de, 

infelizmente, eles estarem presentes, praticamente, em todas as comunidades mundiais”. 

Conforme dispõe Schmidt (2009, p. 23):  

 

As tentativas de explicação e definição das diversas questões urbanas se 
relacionam com os diferentes campos de conhecimento que tratam da dinâmica 
“cidade e sociedade”. Na geografia, as orientações teórico-metodológicas têm 
reafirmado significativas contribuições para compreensão dos processos 
espaciais, à luz dos demais subprocessos: políticos, econômicos e culturais. 
Inclui-se, ainda, uma agenda que busca promover a integração dos conteúdos da 
vida urbana com os mecanismos de participação na formulação da política local. 
 

Os trabalhos desenvolvidos a respeito da vida urbana, buscam abordar, discutir 

e levantar informações de como vive a população das cidades, as condições de trabalho, a 

renda, o acesso aos serviços e infraestrutura e as carências, quer seja da cidade, quer seja 

da população, de forma a se aprofundar a discussão na busca da construção de 

contribuições, com a devida consciência da complexidade relativa ao tema. 

Assim, é importante o desenvolvimento de pesquisas que contemplem o estudo 

de ferramentas, onde as informações possam ser acessadas e disponibilizadas, seja para o 

Poder Público, seja para a sociedade, com vistas a uma eficiente capacidade de gestão do 

território que, em parte é proposição deste trabalho.  

Segundo Santos (2008, p. 11): 

 

A cidade, onde tantas necessidades emergentes não podem ter resposta, está 
deste modo fadada a ser tanto o teatro de conflitos crescentes, como o lugar 
geográfico e político da possibilidade de soluções. Essas, para se tornarem 
efetivas, supõem atenção a uma problemática mais ampla, pois o fato urbano, seu 
testemunho eloqüente, é apenas um aspecto. Daí a necessidade de circunscrever 
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o fenômeno, identificar sua especificidade, mensurar sua problemática, mas, 
sobretudo buscar uma interpretação abrangente. 

 

O processo de urbanização no Brasil aconteceu de maneira muito rápida e 

desordenada. Devido à industrialização, à modernização técnica do trabalho no campo, e 

da estrutura fundiária concentradora, a população rural se vê expulsa do campo e atraída à 

cidade, em busca da sobrevivência e de melhores condições de vida.  

Segundo Santos (1998, p. 16): 

 

O fenômeno da urbanização é, hoje, avassalador nos países do Terceiro 
Mundo. A população urbana dos países subdesenvolvidos (tomadas 
apenas as cidades com mais de vinte mil habitantes) é multiplicada por 
2,5 entre 1920 e 1980, enquanto nos países subdesenvolvidos o 
multiplicador se aproxima de 6. O retardo da urbanização nos países do 
"Sul" é seguido por uma verdadeira revolução urbana. No caso do Brasil, 
a população urbana é praticamente multiplicada por cinco nos últimos 
trinta e cinco anos e por mais de três nos últimos vinte e cinco anos. 

 

A inversão de moradia, do campo para a cidade, aconteceu no Brasil entre os 

anos de 1940 e 1980. Em 1950, a população total do país era em torno de 50 milhões de 

habitantes, mas o índice de urbanização, embora em crescimento, era correspondente a 

aproximadamente 36%. Em 1970, somente a população urbana já era equivalente aos 50 

milhões e representava em torno de 56% do total. Em 1980, esta população em torno de 80 

milhões, já representava 68% da população residente na cidade. 

Conforme Santos (2008), os estados onde a perda da população rural foi mais 

significativa, entre os anos de 1970 e 1980, foram o Paraná, Minas Gerais, São Paulo e Rio 

Grande do Sul, sendo que nos estados de São Paulo e Minas Gerais, perdas significativas já 

se registram desde 1960. Ainda dispõe Santos (2008) que a queda da população agrícola² é 

diferenciada da população rural3 e, a queda da primeira é destacadamente inferior que o da 

segunda, quando da análise dos dados. Segundo o autor, os dados demonstram que o 

trabalhador do campo, temporário, reside na cidade, o que passa a ser um dado de 

problemática identificado na cidade. 

Conforme dispõe Angelis Neto et al. (2004, p. 3) “as cidades de países em 

desenvolvimento têm crescido a um ritmo sem precedentes [...]. Até o ano de 2030, estas 

cidades experimentarão um crescimento da ordem de 160%”. 

 

________________________ 

2. População Agrícola – Trabalhador do campo, mas residente na cidade. 

3. População Rural – Trabalhador do campo, residente na área rural. 
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De acordo com as referências apresentadas, constata-se que as cidades 

brasileiras de fato, sofreram um crescimento populacional abrupto e o País, que até meados 

do século XX, era majoritariamente rural, passou a ser praticamente urbano, possuindo a 

maioria de sua população vivendo nas cidades. Estas informações também podem ser 

reafirmadas de acordo com os dados do último recenseamento efetuado pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística em 2010 (IBGE, 2011).  

Segundo o IBGE (2011) a população total do país, conforme o recenseamento, 

conta com 190.755.799 habitantes, sendo destes 160.925.792 população urbana e 

29.830.007 população rural. Desta forma, em percentuais, 84,36% correspondem à 

população urbana e 15,64%  à população rural. 

Esta forma da urbanização gerou sérios problemas de qualidade de vida nas 

cidades, que se estende desde a disponibilidade dos serviços públicos comunitários 

(escolas, creches, postos de saúde e do transporte coletivo) e dos equipamentos de 

infraestrutura urbana (rede de abastecimento de água, rede coletora de esgoto, rede elétrica 

e de iluminação pública, pavimentação), quanto dos relacionados à carência da oferta de 

emprego, de segurança e dos problemas de ordem ambiental, como os da ocupação de 

áreas não indicadas ao uso residencial, como é o caso das ocupações em Áreas de 

Preservação Permanente (APP´s), como, por exemplo, terrenos com declividade igual ou 

superior a 30%, terrenos alagadiços e sujeitos à inundação ou onde as condições geológicas 

não aconselham a edificação.  

Conforme dispõe Santos (1998, p. 16), sobre o crescimento abrupto e acelerado 

das cidades, “tudo isso se dá em um quadro de vida onde as condições ambientais são 

ultrajadas, com agravos à saúde física e mental das populações. Deixamos de entreter a 

natureza amiga e criamos a natureza hostil”. 

Assim, dentre a diversidade da problemática urbana, se levantam os problemas 

socioambientais. Como discorre Jacobi (2004), os problemas ambientais encontrados nas 

cidades brasileiras têm crescido a “passos gigantescos”, sendo que as iniciativas de 

soluções não acompanharam, nem de longe, este ritmo acelerado, sendo encontrados 

atualmente problemas ambientais de toda ordem: 

 

[...] aumento incomensurável das enchentes, dificuldades da 
administração do lixo sólido e interferência crescente do seu descarte 
inadequado em áreas potencialmente degradáveis, e mesmo um impacto 
ainda maior da poluição atmosférica sobre a saúde da população. 
(JACOBI, 2004, p. 1). 
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De acordo com o autor, faz-se mister o desenvolvimento de um programa de 

sustentabilidade ambiental nas cidades. Para tanto, é necessário um efetivo investimento 

em Educação Ambiental e na disponibilidade de informação:  

 

[...] é importante salientar que uma agenda para a sustentabilidade 
ambiental urbana deve levar em consideração a importância de se 
estimular a expansão dos meios de acesso a uma informação geralmente 
esparsa e de difícil compreensão, como parte de uma política de 
fortalecimento do papel dos vários agentes intervenientes. (JACOBI, 
2004, p. 1). 

 

A questão da sustentabilidade ambiental tem um vínculo direto com as formas 

de apropriação e ocupação das cidades. Pela carência e falta de acesso à moradia 

disponível no mercado e pelo mau disciplinamento da ocupação e de seu controle, percebe-

se que é muito comum, a ocupação ao longo de rios nas cidades brasileiras, conforme se 

observa na figura 1. Os noticiários, a cada momento, nos informam a respeito dos eventos 

catastróficos nas cidades devido à ocorrência de inundações. É o momento de 

Administradores Municipais e a População se conscientizarem da situação já concretizada 

e buscarem novo ordenamento para a ocupação urbana. Conforme dispõe Mendonça 

(2004, p. 141):  

 

A sociedade urbana, entretanto, ao vivenciar problemas de extrema 
gravidade para a maioria da população, manifestados em diversos 
processos de exclusão e injustiça social, passou a demandar uma 
abordagem mais complexa dos problemas ambientais ali presentes. 
Assim é que, ao se encontrarem expostas a fenômenos naturais, 
tecnológicos ou sociais impactantes e de ordem eventual e/ou 
catastróficos, parcelas importantes da população passaram a evidenciar 
condições de risco ambiental. 
 
 

 

Figura 1: Ocupação ao longo de rios 
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Esta busca pelo ordenamento urbano, respeitadas as questões ambientais, é 

assunto tão complexo quanto às outras problemáticas urbanas e é difícil sua solução, sem 

considerar as demais complexidades de qualidade de vida nas cidades.  

Especialmente quanto se trata da discussão das questões ambientais, parece 

haver uma contradição a respeito da urbanização versus a preservação ambiental, isto 

porque as formas de se promover a urbanização parece sempre conflitar ou estar em 

oposição às questões ambientais, seja quando um aspecto ambiental é considerado 

irrelevante face ao desenvolvimento econômico, onde os atores do desenvolvimento do 

espaço urbano não admitem uma não intervenção, por conta do assunto ambiental, ou 

quando o mesmo não é inserido como parte do ambiente urbano que agrega valor de 

interesse comercial. 

Isto porque a forma de ocupação das cidades nos leva a considerar outra 

problemática que salta aos olhos quando se observa a urbanização brasileira, que é o da 

contradição social que tem se evidenciado nas formas de apropriação e disponibilidade do 

espaço urbano, onde são criados os espaços de segregação e de exclusão social. 

Segundo Carlos (2007, p. 27) “o acesso ao espaço na cidade está preso e 

submetido ao mercado no qual a propriedade privada do solo urbano aparece como 

condição do desenvolvimento do capitalismo” e ainda: 

 

[...] a existência da propriedade privada significa a divisão e 
parcelarização da cidade, bem como a profunda desigualdade do processo 
de produção do espaço urbano, fato que se percebe de forma clara e 
inequívoca no plano da vida cotidiana inicialmente revelada no ato de 
morar, que coloca o habitante diante da existência real da propriedade 
privada do solo urbano. O processo de fragmentação da cidade caminha 
junto ao processo de mundialização, embora de forma contraditória. 
Homogênea e fragmentada, a cidade revela, ainda, a hierarquização dos 
lugares e pessoas como articulação entre morfologias espacial e social e 
esta estratificação revela as formas da segregação urbana. (CARLOS, 
2007, p. 27). 

 

Assim, pode-se dizer que a disponibilidade do espaço urbano e sua ocupação 

está incluída em dois grande conjuntos: o da cidade legal e o da cidade ilegal. 

A cidade legal, também cidade formal, é aquela atendida pela legislação de 

disciplinamento de uso e ocupação e ocupada pelos seus proprietários devidamente 

documentados, cujas propriedades podem ser disponibilizadas ao mercado legal. A cidade 

ilegal, também chamada de informal, é aquela que abrange áreas ocupadas 

predominantemente pelo uso de moradias, podendo ser públicas ou privadas, desprovidas 

de quaisquer instrumentos legais de disciplinamento da ocupação ou do reconhecimento de 
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sua propriedade.  

 
Segundo Beppler (2007, p.24): 

 
A cidade informal origina-se pelo déficit habitacional que gera as 
invasões de áreas desocupadas em terras públicas ou privadas, que 
também são denominadas de ocupações irregulares. Estas ocupações são 
produtos do modelo econômico excludente e da falta de políticas públicas 
eficazes para minimizá-los. Nestes novos e dinâmicos bairros informais 
se proliferam a miséria, insegurança, fome, violência, poluição, doenças e 
a degradação ambiental das matas nativas, dos rios, dos mangues, dos 
mananciais de abastecimento de água e de seus afluentes, gerando assim, 
graves problemas ao meio ambiente e a saúde da população.  
 

Quando a Cidade Legal passa a respeitar os limites impostos pelas legislações 

vigentes, as áreas não ocupadas ficam então disponíveis para a Cidade Ilegal. O problema é 

cada vez mais complexo. A população que não tem acesso à Cidade Legal passa a se 

estabelecer, nas áreas fragilizadas, que não agregam valor comercial, uma vez que para a 

Legislação não são áreas onde se pode haver um aproveitamento do solo, no que diz 

respeito à construção de edificação, passando a não ter mais valor para os agentes 

imobiliários.  São estas, as áreas de banhado e as que se situam às margens dos rios que 

permeiam a Cidade.  

Segundo Maricato (2003, p. 158) “a falta de alternativas habitacionais, seja via 

mercado privado, seja via políticas públicas sociais é, evidentemente, o motor que faz o 

pano de fundo dessa dinâmica de ocupação ilegal e predatória de terra urbana.”   E ainda “a 

exclusão social não é passível de mensuração, mas pode ser caracterizada por indicadores 

como a informalidade, a irregularidade, a ilegalidade ...”. (MARICATO, 2003, p. 153). 

 
De acordo com Rolnik (2008, p. 25): 

 
[...] a presença deste vasto contingente de assentamentos inseridos de 
forma ambígua na cidade é uma das mais poderosas engrenagens da 
máquina de exclusão territorial que bloqueia o acesso dos mais pobres às 
oportunidades econômicas e de desenvolvimento humano que as cidades 
oferecem. 

 

O mesmo trabalho citado, ainda salienta que: 

 
[...] o modelo condena a cidade como um todo a um padrão insustentável 
do ponto de vista ambiental e econômico, já que impõe, para o conjunto 
da cidade, perdas ambientais e externalidades muito difíceis de recuperar. 
Esses processos geram efeitos nefastos para as cidades, alimentando a 
cadeia do que poderíamos chamar de um urbanismo de risco, que atinge 
as cidades como um todo”. (ROLNIK, 2008, p.25, grifo do autor). 
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Pode-se dizer então, que a forma de urbanização das cidades, é uma expressão 

das desigualdades, pela dicotomia que cria e sustenta, sendo uma das promotoras da 

exclusão social e dos problemas ambientais, o que reforça a relação entre os desequilíbrios 

sociais e ambientais encontrados nas cidades com o modelo de desenvolvimento 

econômico estabelecido nas mesmas, bem como de maneira geral, entre o próprio modelo 

de desenvolvimento espacial e econômico no Brasil como um todo, realidades facilmente 

observadas nas figuras 2 e 3 que se seguem:  

 

 

 

Figura 2: Exclusão e segregação social 
 
 

 

 

Figura 3: Problemas ambientais 
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Segundo Rolnik (2008) faz-se necessário introduzir melhorias urbanísticas em 

pelo menos 10,2 milhões de domicílios e se produzir 6 milhões de novas unidades para 

substituir moradias extremamente precárias e superar o adensamento excessivo. Também 

revela que em quase 100% das cidades brasileiras há a presença de assentamentos 

irregulares, sendo que em torno de 12 milhões destes, a ocupação se dá por famílias de 

renda mensal de até cinco salários mínimos. 

Diante dos dados e afirmações pode-se dizer que as famílias, que hoje ocupam 

a chamada cidade informal, muitas originárias da migração acelerada do campo à cidade, 

na procura de melhores condições de vida, tiveram sua busca frustrada, haja visto que 

muitas delas representam a população de menor renda, que embora estejam na cidade, não 

desfrutam plenamente de sua modernidade, nem tão pouco de condições mínimas e básicas 

à uma condição digna de vida nas mesmas. 

Isto porque, a propriedade, ou seja, o imóvel inserido na cidade legal, não está 

disponível a esta parcela da população, devido às questões já discorridas e também ao 

mercado de terras implantado no país. 

Conforme Sposito (2001, p. 90): 

 

Na economia capitalista, tudo se torna mercadoria até mesmo a terra. O 
preço do aluguel ou da compra do imóvel é determinado pelo fato de ser 
um bem indispensável à vida, de ser propriedade de alguns homens e não 
ser de outros, e de que nas cidades o seu valor se eleva pelo alto nível de 
concentração populacional e de atividades. 
 

E ainda dispõe que “o acesso a uma moradia decente não depende de se dar 

tempo para a construção de mais casas, mas de se poder pagar por elas. Alguns podem 

fazê-lo; para a maioria isto se apresenta como um problema”. (SPOSITO, 2001, p. 89). 

Percebe-se no Brasil, que a aquisição de um imóvel4 urbano, seja este um lote5 

edificado ou não, disponível a uma parcela seletiva da população brasileira, também é uma 

forma de investimento, de progresso patrimonial.  

 

 

 

 

________________________ 

4. Imóvel – São bens imóveis o solo e tudo quanto se lhe incorporar natural ou artificialmente. Código Civil Brasileiro. 

Artigo 79. 

5. Lote - Considera-se lote o terreno servido de infraestrutura básica cujas dimensões atendam aos índices urbanísticos 

definidos pelo plano diretor ou lei municipal para a zona em que se situe. Lei Federal 6766/79 - § 4º. 
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Ao estudar as cidades e as informações dos diagnósticos de seus Planos 

Diretores, essa percepção é bastante clara. Há muitos lotes, provenientes de loteamentos6 

urbanizados e não utilizados, que estão sendo guardados como investimento e que só serão 

disponibilizados quando o mercado foi propício à venda. 

Da mesma forma acontece com as glebas, também chamadas de vazios 

urbanos, que se constituem em grandes áreas subutilizadas ou não utilizadas, normalmente 

circundadas por equipamentos urbanos e serviços de infraestrutura, ainda não objeto de 

implantação de loteamento, mas que também encontram-se na condição de não 

disponíveis, objetos de capitalização. 

De acordo com Rolnik (1997, p. 25): 

 

Uma espécie de crença comum atravessa períodos da história e grupos 
sociais: investir em imóveis neste país é o único investimento 
verdadeiramente seguro, que jamais, com crise ou plano econômico, vira 
pó. Assim, todas as definições da legislação urbanística, que interferem 
diretamente no potencial de valorização dos terrenos urbanos acabam por 
ter uma importância que vai além das simples limitações de ordem 
técnica ou estética, interferindo em uma reserva de valor historicamente 
estratégica. 
 

Este tipo de “investimento”, também conhecido como “especulação 

imobiliária” provoca uma escassez na oferta de lotes nas cidades. Por sua vez, a escassez 

provoca uma maior valorização do imóvel, tornando-o acessível, quando disponível ao 

mercado, apenas àqueles que possuem renda compatível com a aquisição. Importante 

observar que a valorização do imóvel, objeto de especulação imobiliária, acontece de 

acordo com pelo menos duas resultantes: localização e infraestrutura disponível.  

Normalmente, a localização diz respeito à proximidade com áreas comerciais, 

centrais e ainda, áreas valorizadas próximas a condomínios ou empreendimentos que 

valorizam a circunvizinhança.  

Já, com relação à infraestrutura, diz respeito à proximidade dos serviços 

comunitários (escolas, creches, postos de saúde) e ainda à disponibilidade dos 

equipamentos urbanos correspondentes à rede de abastecimento de água, rede coletora de 

esgoto, rede de energia elétrica e de iluminação pública e pavimentação, sendo estes, 

normalmente provenientes de investimentos públicos.  

 

________________________ 

6. Loteamentos - Considera-se loteamento a subdivisão de gleba em lotes destinados a edificação, com abertura de novas 

vias de circulação, de logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes.  

Lei Federal 6766/79 - § 1º 
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A especulação se beneficia principalmente deste último, uma vez que só 

disponibiliza o imóvel ao mercado, quando ao mesmo são agregados os equipamentos de 

infraestrutura urbana, que embora se constituam em investimentos públicos, contribuem 

significativamente para o aumento do valor comercial do imóvel.  

A resultante de todo este processo implica em que ao trabalhador de baixa 

renda, este imóvel nunca estará disponível, seja para locação seja para aquisição. Esta 

parece ser uma explicação de porque, ao brasileiro, cabem as programações conhecidas 

como a “realização do sonho da casa própria”. 

Ressalta-se que toda esta dinâmica imobiliária deságua nas já expostas 

problemáticas das cidades, nas constantes discussões a respeito das necessidades de 

políticas habitacionais, da diminuição da pobreza, da segregação sócioespacial e no pouco 

sucesso da contenção das ocupações irregulares e de risco encontrados no meio urbano.  

Estas são algumas das muitas realidades das cidades. Considerando o 

quantitativo da urbanização brasileira e também as condições desta urbanização, pode-se 

dizer que há muito o que se fazer pelo desenvolvimento das cidades.  

 

1.2 AS DIFICULDADES NA GESTÃO DO TERRITÓRIO 

 

O conceito de gestão, segundo Castro (2007, p. 20) “tem foco na 

administração, área de conhecimento que engloba as atividades pertinentes ao ato de 

gerir”, entendendo desta forma, que o ato de gerir deve conciliar as funções de 

planejamento e administração. 

De acordo com Rezende (2006, p. 90): 

 

[...] a gestão urbana pode ser entendida como a gestão da cidade. Está 
relacionada com o conjunto de recursos e instrumentos da administração 
aplicados na cidade como um todo, visando à qualidade da infraestrutura 
e dos serviços urbanos, propiciando as melhores condições de vida e 
aproximando os cidadãos nas decisões e ações da governança pública 
municipal. 
 

Assim, a gestão do território, para os objetivos deste trabalho, pode ser 

entendida como o ato de planejar e administrar, dentro dos limites de sua competência e de 

acordo com as regulamentações legislativas que lhe atribuem o poder de gestão e ainda a 

utilização de ferramentas que propiciem o acesso à informação, bem como à sua 

manipulação. No caso das prefeituras municipais brasileiras, estes limites englobam o 

território municipal, formado pelas áreas urbanas e rurais de um município, definido em 
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lei.  

As dificuldades na gestão do território, em se tratando das cidades brasileiras, 

não estão diretamente vinculadas à carência de regulamentação legislativa, e sim 

relacionadas à estrutura organizacional e técnica dos órgãos de governo, especialmente as 

prefeituras municipais, às pressões políticas e econômicas, conforme será discorrido no 

texto. 

Com relação à regulamentação legislativa, o Brasil é um país em que leis 

determinam o planejamento urbano e ordenado das cidades, a exemplo dos planos diretores 

e estatuto da cidade, associadas ao que se chama cumprimento da função social da 

propriedade urbana e de proteção ao meio ambiente.  

A partir dos anos 80, pode-se dizer que houve um avanço na área das políticas 

urbanas, pelo menos no quesito legislação, onde se encontram o reconhecimento do direito 

à cidade e à moradia, como pode ser constatado na Constituição Federal (1988) e 

posteriormente no Estatuto da Cidade (2001). Neste momento passa-se à introdução de um 

novo conceito sobre o direito da propriedade urbana quando se estabelece sua relação com 

a sua função social. 

Esforços podem ser reconhecidos na busca por um caráter mais técnico às 

ações públicas, haja visto o número destas legislações e algumas ações que podem ser 

observadas, como a obrigatoriedade de execução de Planos Diretores, a legislação de 

Parcelamento do Solo Urbano, o Código Florestal, a aprovação da Lei do Estatuto da 

Cidade em 2001, o advento das Conferências Municipais e a orientação para a criação de 

diversos conselhos, como por exemplo, o Conselho das Cidades, todas de caráter e de 

abrangência nacional, sendo que nos estados e municípios, também foram desenvolvidas e 

são encontradas diversas legislações relacionadas ao tema, tais como códigos de obras, 

códigos de posturas, parcelamento e zoneamento de uso e ocupação do solo urbano, dentre 

outras. 

A Constituição Federal traz em seu texto, vários artigos que podem ser 

destacados e que se aplicados, poderão vir a dar garantia de melhoria e dignidade de vida, 

resguardados os direitos de cada cidadão, como por exemplo, se observa nos artigos 5º. e 

6º: 

 
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade. 
Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o 
lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à 
infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. 
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A fim de dar cumprimento ao que dispõe os artigos citados, com relação ao 

direito de propriedade e moradia, a Constituição Federal, conforme dispõe os artigos 156 e 

ainda 182, também prevê o Imposto Predial e Territorial Urbano Progressivo no Tempo, 

justamente como forma de se dar cumprimento à função social da propriedade urbana.  

A prerrogativa para a aplicação do IPTU Progressivo no tempo, de acordo com 

o artigo 182, estabelece que é necessária legislação municipal específica, aplicável em 

áreas incluídas no Plano Diretor e precedida da exigência do parcelamento ou edificação 

compulsórios.  

Em 2001, este artigo passa a ser regulamentado pelo Estatuto da Cidade – Lei 

10.257, que reafirma o contido na Constituição, estabelece os conceitos a serem 

determinados com relação ao cumprimento da função social da propriedade, à não 

utilização e à subutilização, autorizando o Poder Público Municipal a executar conforme 

notificações e prazos estabelecidos, a obrigatoriedade do parcelamento ou da edificação, 

sob pena do não cumprimento, à aplicação do Imposto Predial e Territorial Progressivo no 

Tempo mediante um percentual de até 15% do valor do imóvel e ainda a possibilidade de 

sua desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública, quando decorridos 

cinco anos da aplicação do imposto. 

É importante ressaltar, que o objetivo da utilização do referido instrumento 

urbanístico não é o meramente arrecadatório, ainda que a esta arrecadação deva e possa ser 

direcionada à composição de um fundo de urbanização ou de habitação de interesse social.  

A sua utilização deve estar voltada à promoção dos meios de se aumentar a 

oferta de imóveis, principalmente para o provimento de unidades habitacionais e para a 

redução do déficit habitacional. Por isso, a utilização do mesmo deve ser precedida das 

devidas notificações de Parcelamento e Edificação Compulsórios aos imóveis 

diagnosticados nos Planos Diretores como não utilizados ou subutilizados.  

A aprovação do Estatuto da Cidade, legislação que regulamentou os artigos 

182 e 183 da Constituição Federal, foi árdua. Foram 11 anos até a sua promulgação, depois 

de adiamentos, ementas e negociações com o Congresso Federal. Seguem os artigos 

regulamentados pela citada legislação: 

 
Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder 
Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por 
objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e 
garantir o bem- estar de seus habitantes. 
§ 1º - O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para 
cidades com mais de vinte mil habitantes, é o instrumento básico da 
política de desenvolvimento e de expansão urbana. 
§ 2º - A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às 
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exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano 
diretor. 
§ 3º - As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e 
justa indenização em dinheiro. 
§ 4º - É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica 
para área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do 
proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, 
que promova seu adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, 
de: 
I - parcelamento ou edificação compulsórios; 
II - imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo 
no tempo; 
III - desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de 
emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de 
resgate de até dez anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, 
assegurados o valor real da indenização e os juros legais. 
Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e 
cinqüenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem 
oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á 
o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou 
rural. 
§ 1º - O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao 
homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil. 
§ 2º - Esse direito não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma 
vez. 
§ 3º - Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião. 
 

Segundo Saule Júnior e Rolnik (2001, p. 5) a lei do Estatuto da Cidade é “[...] 

encarregada pela constituição, de definir o que significa cumprir a função social da cidade 

e da propriedade urbana, a nova lei delega esta tarefa para os municípios”.  

No mesmo trabalho, os autores salientam que as inovações contidas no estatuto 

se dividem em três campos, dentre eles, o conjunto de novos instrumentos de natureza 

urbanística voltados para induzir as formas de uso e ocupação do solo e dispõe: 

 

[...] a evidente interação entre regulação urbana e a lógica de formação de 
preços no mercado imobiliário é enfrentada através de dispositivos que 
procuram coibir a retenção especulativa de terrenos e de instrumentos que 
consagram a separação entre o direito de propriedade e potencial 
construtivo dos terrenos atribuído pela legislação urbana. A partir de 
agora, áreas vazias ou subutilizadas situadas em áreas dotadas de 
infraestrutura estão sujeitas ao pagamento de IPTU progressivo no tempo 
e à edificação e parcelamento compulsórios, de acordo com a destinação 
prevista para a região pelo Plano Diretor. A adoção deste instrumento 
pode representar uma luz no fim do túnel para as cidades que tentam, em 
vão, enfrentar a expansão horizontal ilimitada, avançando vorazmente 
sobre áreas frágeis ou de preservação ambiental, que caracterizam nosso 
urbanismo selvagem e de alto risco. (SAULE JÚNIOR;ROLNIK, 2001, 
p. 5). 
 

O Estatuto da Cidade introduz um novo conceito ao direito da propriedade, 

quando sobrepõe ao direito privado o coletivo, regulamentando o uso de vários 
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instrumentos urbanísticos, como o parcelamento e edificação compulsórios, que 

consideram que a propriedade tem função social que deve ser cumprida, traduzida pela 

promoção do uso adequado da propriedade urbana. Vários instrumentos, considerados 

ferramentas para se promover o adequado uso da propriedade urbana são colocados à 

disposição da municipalidade.  

Segundo Saule Júnior e Rolnik (2001, p.11): 

 

O Estatuto define quais são as ferramentas que o Poder Público, 
especialmente o Município, deve utilizar para enfrentar os problemas de 
desigualdade social e territorial nas cidades, mediante a aplicação das 
seguintes diretrizes e instrumentos de política urbana: 
- Diretrizes gerais da política urbana, cabendo destacar a garantia do 
direito às cidades sustentáveis, à gestão democrática da cidade, à 
ordenação e controle do uso do solo visando evitar a retenção 
especulativa de imóvel urbano, à regularização fundiária e à urbanização 
de áreas ocupadas por população de baixa renda; 
- Instrumentos destinados a assegurar que a propriedade urbana atenda a 
sua função social, tais como o Plano Diretor, o parcelamento e edificação 
compulsória de áreas e imóveis urbanos, imposto sobre a propriedade 
urbana (IPTU) progressivo no tempo, desapropriação para fins de 
reforma urbana, o direito de preempção, a outorga onerosa do direito de 
construir (solo criado). 

 

Assim, coube e cabe a cada municipalidade, regulamentar e implementar o uso 

dos instrumentos de acordo com suas realidades e necessidades locais. Conforme Pereira 

Junior (2007, p. 6): 

O Município, com a elaboração do plano diretor, deve adotar a sua 
própria metodologia, para que este instrumento orientador de 
diversificadas realidades (em escalas, graus de complexidade, de 
problemas e de recursos) possa corresponder às várias situações sócio-
culturais, político organizacionais, e econômicos financeiras existentes no 
território, por sua vez geridas por estruturas administrativas também 
variadas, com quadros semelhantes de problemas. 
 

Uma questão a ser destacada com relação a algumas das legislações 

urbanísticas, especialmente as de disciplinamento do Uso e Ocupação do Solo, conhecidas 

na maioria das Cidades Brasileiras como Lei de Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo 

Urbano, que não somente disciplinam e dispõem a respeito do ordenamento do solo, mas 

influenciam diretamente nos valores comerciais deste solo. 

Segundo Rolnik (1997, p.13) “[...] além do que definir formas de apropriação 

do espaço permitidas ou proibidas, mais do que efetivamente regular a produção da cidade, 

a legislação urbana age como marco delimitador de fronteiras de poder”.  

A cidade, então, passa a ser construída a partir deste modelo projetado para a 

mesma. Naturalmente que não se tem como prever exatamente como a cidade ficará 
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desenhada no futuro, uma vez que a lei estabelece uma série de parâmetros e diretrizes, que 

serão utilizados pelos vários empreendedores imobiliários, conforme as relações que se 

permite fazer entre os vários parâmetros pré-determinados, mas é fato que ao se estabelecer 

os parâmetros, a construção da Cidade se regerá através dos mesmos. 

É importante destacar que, ao se definir proibições e permissões de uso e 

ocupação em diferentes zonas da cidade e ao estabelecer parâmetros de ocupação 

diferenciados, o mercado tratará diferentemente cada uma destas zonas, que se traduzirá 

em valores diferenciados de áreas de menor ou maior valor, de áreas mais valorizadas ou 

menos valorizadas, de áreas com menor ou maior nível de restrição à ocupação, o que 

acarretará em uma diferenciação do valor comercial de cada um dos imóveis situados em 

cada uma das zonas. 

Assim, é perceptível a influência e o poder que pode ser exercido pelo Estado, 

que detém o poder de legislar na Cidade, quando da elaboração, concepção e aplicação das 

várias legislações urbanas que a regem e como as mesmas determinam seu uso, 

apropriação e acesso. 

O Estatuto da Cidade estabeleceu prazo para o cumprimento da obrigatoriedade 

de execução de planos diretores para os municípios brasileiros com população acima de 

20.000 habitantes. O prazo que se encerrava em 2006, foi posteriormente prorrogado para 

2008. No Estado do Paraná, através de legislação estadual, a obrigatoriedade se estendeu a 

todos os municípios, independente de sua população.  

Segundo dados apresentados em Pereira Junior (2007) no ano de 2006, dos 101 

municípios paranaenses que se enquadravam na obrigatoriedade federal, 96% tinham 

iniciado ou concluído seus planos diretores e 88% dos municípios brasileiros inseridos no 

critério definido apresentavam esta mesma condição. 

Com o cumprimento da obrigatoriedade, é chegado o momento da 

implementação. A expectativa é que os usos dos instrumentos de regulação urbana 

promovam o adequado aproveitamento do solo e o cumprimento da função social da 

propriedade. Muito embora muitos municípios tenham cumprido com a obrigatoriedade, a 

questão da implementação destes planos se constitui atualmente no grande desafio devido à 

consciência de que o processo de gestão territorial nas cidades brasileiras é frágil e 

deficiente, ainda que se disponha de todo este aparato legislativo.  

De acordo com a legislações citadas e ainda outras existentes, observa-se que 

os governos municipais dispõem dos meios legais para a aplicação dos instrumentos de 

regulamentação urbana, de forma a dar garantia de acesso efetivo às cidades a todos os 

seus cidadãos. 
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Uma questão relevante é que ainda que um grande número de Municípios tenha 

atendido à obrigatoriedade imposta pelo Estatuto da Cidade e atualmente possuam seus 

Planos Diretores, existe uma expectativa sobre a sua efetiva implementação. É importante 

destacar que, mesmo incorporados aos planos diretores locais e então previstos nas 

legislações municipais, a implementação dependerá muito de uma estruturação 

organizacional, vontade política e capacitação técnica nos Municípios.  

De acordo com os objetivos propostos aos Planos Diretores, definido na 

Constituição Federal como o “instrumento básico da política de desenvolvimento e de 

expansão urbana”, espera-se que o seu conteúdo tenha promovido a identificação do 

território objeto de gestão, seus limites, suas condições sócio, físico e ambientais e ainda, 

os interesses conflitantes que se exercem sobre ele.  

É importante ressaltar que, se faz necessário verificar os instrumentos legais 

que estão de fato previstos nos Planos elaborados e, se os mesmos serão implementados 

como forma de se buscar uma relação da política urbana com a oferta habitacional e sua 

efetiva condição de se promover uma interferência na oferta de terras (lotes urbanizados) 

implicando realmente no cumprimento das funções sociais das propriedades. 

Villaça (2005), quando trata do que denomina de “As Ilusões dos Planos 

Diretores”, traz toda a sua preocupação com relação à efetividade destes planos. Embora 

comente de forma mais específica o Plano Diretor da cidade de São Paulo, critica a forma 

como o mesmo tem sido tratado, como se o documento tivesse poder, por si próprio, de 

resolver toda a problemática das cidades, como se de fato o problema real da urbanização 

brasileira fosse a falta de instrumentação legal. 

Uma crítica importante que o texto traz é com relação ao conteúdo dos planos, 

que são recheados de diretrizes e metas, sendo um grande guarda chuva que discute e 

apresenta encaminhamento para vários aspectos que contemplam a vida na cidade, desde 

planejamento urbano, educação, saúde, meio ambiente, dentre outros. Desta forma, os 

planos na verdade, não contém ações diretas e obrigatórias, apenas apontam uma direção, 

que se regulamentadas, através de legislações específicas e nos planos pluri-anuais ou de 

diretrizes orçamentárias, tem alguma condição do atendimento de seus ideais e proposições 

estabelecidos. A mesma crítica cabe ao Estatuto da Cidade. 

Assim, existe uma série de legislações que deverão ser elaboradas, em âmbito 

municipal, pós-planos diretores que de fato poderão promover a efetividade do mesmo, 

conforme demonstra a preocupação observada no texto: 
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Cabe aqui mencionar as novidades sobre o controle público do uso e 
ocupação do solo trazidas pelo Estatuto da Cidade. Essas novidades 
aparentemente representariam uma “modernização” e uma “renovação” 
do zoneamento tradicional. Pelo menos vem sendo assim saudadas. É 
ainda uma incógnita saber se essas novidades virão a ser postas a serviço 
da maioria excluída e seus bairros. Como dito antes, estes dispositivos – 
como a outorga onerosa, a transferência do direito de construir, as 
operações urbanas consorciadas e outros similares que ocupam o Título 
IV da Parte I dos Planos Regionais do Município de São Paulo – são 
fortemente dependentes da adesão do setor imobiliário.... até mesmo 
algumas categorias de ZEIS7 dependem, em parte, desse interesse. De 
qualquer maneira, o sucesso ou o fracasso dos instrumentos constantes do 
Estatuto da Cidade – inclusive as ZEIS – só poderá ser avaliado uns cinco 
ou seis anos depois da entrada em vigor do Plano Diretor. Deverá ser 
medido pelo aumento significativo e relativo que vier a ocorrer na oferta 
de moradias para a população com renda familiar inferior a 5 salários 
mínimos (47,6% da população do município) e especialmente aquela com 
renda inferior a 3 salários mínimos. (Villaça, 2005, p.44, grifo nosso). 

 

Pelo que discorre o texto apresentado, pode-se observar o grande papel que o 

Estado desempenha, especialmente o caracterizado pelo Poder Público Municipal, no 

cumprimento das diretrizes estabelecidas no Estatuto da Cidade e nos Planos Diretores 

elaborados.  

Assim, cabe ao Estado a regulação da ocupação e o contínuo monitoramento 

do comportamento da urbanização, de forma a detectar e fazer interferências no mercado, 

através dos instrumentos de controle da oferta habitacional (especialmente lotes 

urbanizados), seja na utilização dos instrumentos disponíveis de imposto predial e 

territorial progressivo no tempo, na atualização da Planta de Valores Genéricos 

(instrumento base de cálculo para a tributação), na obrigatoriedade de parcelar (quando da 

identificação de vazios urbanos) e de edificar (quando da identificação de lotes 

urbanizados não utilizados). 

Muitas fragilidades podem ser identificadas no processo de implementação 

destes instrumentos, tais como, estrutura organizacional e técnica das prefeituras 

municipais, pressões de interesses privados, especialmente os envolvidos nos processos de 

valorização da terra urbana, ressaltando-se outra grande dificuldade que é a vontade e 

cultura política existente no modo de governar no Brasil. 

Desta forma, salienta-se que todo o processo, ainda que munido de todo o 

arcabouço técnico e jurídico, depende muito de uma decisão política. Magalhães (2009, p. 

239) discorre a respeito do tema e salienta que: 

 

________________________ 

7. ZEIS – Zonas Especiais de Interesse Social 
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[...] é mais que oportuno que o país volte a discutir, para valer, um 
projeto nacional de desenvolvimento, único instrumento capaz de rasgar 
caminhos para a resolução definitiva da questão social, pesadelo que nos 
constrange a todos diante do abismo social que separa ricos e pobres – 
uma ameaça concreta à paz social, de que a violência nos espaços 
metropolitanos é a face mais visível. A clara opção brasileira, nos últimos 
anos, pela economia de mercado e a consequente redução do papel do 
Estado na condução dos negócios públicos, tudo apresentado como mero 
efeito do fenômeno da globalização, relegou a plano secundário qualquer 
veleidade de uma discussão, a sério, da construção de um projeto 
nacional mobilizador, capaz de combinar, efetivamente, crescimento 
econômico com superação das desigualdades sociais. 

Nesta discussão sobre desenvolvimento econômico para o Brasil, segundo 

Pochmann (2009), há pelos menos duas correntes de idéias: as que defendem a 

participação e intervenção do Estado na economia, entendendo que sem a sua ação efetiva 

não há como se alcançar os objetivos desejados, e as que são bastante reticentes quanto à 

atuação do Estado, entendendo que o mesmo deveria permanecer agindo na garantia da 

ordem, das instituições e da democracia, sendo que o mercado seguiria transitando 

livremente rumo ao estabelecimento do desenvolvimento. 

Segundo Sicsú (2009, p. 19): 
 

Uma estratégia de desenvolvimento econômico e social para o Brasil 
deve ser composta de duas partes. A primeira é o ponto final, ou seja, 
para onde se quer levar a sociedade. E a segunda é a trajetória 
econômica que deve facilitar a chegada ao ponto final – um país com a 
máxima qualidade de vida para todos. Uma estratégia de 
desenvolvimento para ser factível deve, acima de tudo, emular o 
imaginário da sociedade, ser transformada em sonho, utopia e orgulho. 
Políticas públicas, instrumentos, objetivos, metas, mecanismos de 
avaliação devem, de forma inescapável, compor uma estratégia de 
desenvolvimento, mas se ela não for transformada em sonho da maioria 
dos cidadãos, permanecerá como mais um documento na gaveta. 
 

A busca pelo desenvolvimento econômico deve ter como objetivos de chegada 

uma sociedade mais justa, democrática, que usufrui dos avanços tecnológicos, onde existe 

a disponibilidade de emprego e moradia dignos, o que seria o Estado do Bem Estar Social, 

que segundo Sicsú (2009, p. 20) “é o conceito que resume esse conjunto de objetivos”. 

Segundo o autor “O Estado de bem-estar social é a maior conquista da civilização 

ocidental ao longo do século XX”. 

De qualquer forma, ainda que as correntes de idéias a respeito da intervenção 

do Estado na busca pelo desenvolvimento possam divergir e se contrapor, é fato a 

influência que este exerce devido ao poder que ao Estado encontra-se delegado. 
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Conforme Silva (2009, v. 24, p.[S.I.]) “Além de concebido como órgão de 

produção jurídica, o Estado é uma forma de organização social e não se dissocia da 

sociedade e das relações sociais subjacentes”. 

E ainda,  

Ao tratamento dos temas do Estado ou a ele relacionados dá-se o nome 
de política. O Estado e a política têm em comum a referência ao poder. 
Não há teoria política que não parta, direta ou indiretamente, de uma 
definição de poder e de uma análise do fenômeno do poder. Assim, é no 
poder político, a princípio, aquele que tem exclusividade do uso da força, 
mas não necessariamente a física, que se estabelece mais eficazmente 
essa relação. Além de concebido como órgão de produção jurídica, o 
Estado é uma forma de organização social e não se dissocia da sociedade 
e das relações sociais subjacentes. A abordagem aqui realizada trata o 
Estado nesta dimensão social, como ordenamento jurídico da sociedade, 
residindo aí uma das justificativas para seu estudo pela Geografia e pelas 
demais ciências que se ocupam não só das relações sociais, mas de sua 
organização, inclusive espacial. (SILVA, 2009, v. 24, p.[S.I.]). 

 

Considerando a visão de que o Estado é peça fundamental na busca pelo 

desenvolvimento econômico e social e precursor de muitas das estratégias a serem 

estabelecidas, é necessário que sejam conhecidas e entendidas as atribuições de cada um na 

esfera governamental do Brasil, nas relações de poder nacional, estadual e municipal e as 

limitações do poder local (municipal), que não tem exatamente um poder total de governar, 

mas é inegável a grande autonomia que este possui, sua influência, poder e efetividade que 

pode ter com relação ao tema abordado. Importante salientar, conforme dispõe Fischer 

(1992, p.105): 

O Brasil não se exclui do processo exposto, com trabalhos em 
praticamente todas as linhas citadas. Mais recentemente, no entanto, os 
estudos do local reúne trabalhos bastante diversos, também com grande 
ênfase nas políticas públicas ou na relação poder público e comunidade 
local. Vêm sendo agrupados em três dimensões principais: como espaços 
político e simbólico, como espaço de gestão e como espaço de consumo 
de serviços de bens e equipamentos urbanos. 

 

Segundo Corrêa (1995, p. 1), há como se elencar os promotores do espaço 

urbano, “os que fazem e refazem a cidade”, quais sejam: “os proprietários dos meios de 

produção (sobretudo os grandes industriais), os proprietários fundiários, os promotores 

imobiliários, o estado e os grupos sociais excluídos”. Segundo o autor, o Estado, que 

também atua na organização espacial da cidade, tem tido uma atuação complexa e variável 

no tempo e no espaço, sendo que detém, por força de lei e competência a ele destinada e 

atribuída, “de um conjunto de instrumentos que pode empregar em relação ao espaço 
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urbano”. 

Acredita-se que os processos estabelecidos recentemente, de elaboração dos 

planos diretores, conforme estabelecido no Estatuto da Cidade, da iniciativa da elaboração 

da Portaria 511/2009 concernente às Diretrizes Nacionais para o Cadastro Territorial 

Multifinalitário, de participação comunitária nas etapas de planejamento, de conferências 

das cidades, de elaboração de planos de habitação e da instituição de conselhos com efetiva 

participação da sociedade civil, nos remete a um otimismo em relação às decisões em rumo 

a um desenvolvimento sustentável das cidades brasileiras, que deve ser aliado aos demais 

processos e estratégias de desenvolvimento econômico e social, que necessitam ser 

construídos e implementados.  

De qualquer forma, se o Estado não estiver munido das ferramentas 

necessárias, que de fato permitam o acesso à informação para a promoção do 

conhecimento e efetiva gestão do território, todo este arcabouço legal, planos e estratégias 

estarão comprometidos a não saírem do papel, sendo que a Cartografia associada ao 

Cadastro Territorial Multifinalitário, podem ser estruturados e construídos de forma que se 

constituam em umas destas ferramentas. 

 

1.3 A CARTOGRAFIA 

 

Segundo Robbi (2000, p.33) “A incorporação da tecnologia computacional 

pela cartografia tem transformado significativamente o papel dos mapas. Tradicionalmente 

considerados como meios de comunicação, os mapas tem como objetivo fornecer 

informação sobre os fenômenos geográficos aos usuários”. 

De acordo com o IBGE, o conceito da Cartografia, hoje aceito sem maiores 

contestações, foi estabelecido em 1996 também pela Associação Cartográfica Internacional 

e, posteriormente, ratificado pela UNESCO, no mesmo ano:  

 

A Cartografia apresenta-se como o conjunto de estudos e operações 
científicas, técnicas e artísticas que, tendo por base os resultados de 
observações diretas ou da análise de documentação, se voltam para a 
elaboração de mapas, cartas e outras formas de expressão ou 
representação de objetos, elementos, fenômenos e ambientes físicos e 
socioeconômicos, bem como a sua utilização. (IBGE, 2011). 
 

Ainda que permaneçam as discussões e as atualizações conceituais, é fato que a 

Cartografia vem percebendo um incremento considerável para sua produção a partir da 

evolução tecnológica, que tem contribuído em muito para a geração de produtos 
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cartográficos até então indisponíveis ou, pelo menos, não tão acessíveis.  

Os Sistemas de Informações Geográficas (SIG´s), as inovações nos processos 

de aquisição de imagens da terra, o uso dos instrumentos de posicionamento global, 

contribuíram para a popularização da Cartografia e muitos profissionais têm buscado nos 

mapas temáticos produzidos a partir destes sistemas, subsídio para os mais variados temas, 

dentre eles, o da gestão do território. 

Mas, apesar do desenvolvimento tecnológico e das novas possibilidades de 

produção cartográfica, a realidade de mapeamento no Brasil ainda é precária.  

 

De acordo com dados apresentados por Archela (2008, p. 110), 

 

O Brasil encontra-se totalmente mapeado somente na escala 1:1.000.000 
(escala de visão global). Os mapeamentos existentes, em escalas de visão 
regional e local, recobrem porções do território equivalentes aos 
seguintes percentuais de cobertura sistemática: 81% (1:250.000), 75% 
(1:100.000), 14% (1:50.000) e 1% (1:25.000). Os altos índices de vazios 
cartográficos, nas diversas escalas, atrelados à desatualização das folhas 
topográficas existentes correspondem a lacunas na representação dos 
aspectos físicos e culturais da realidade brasileira. Cabe destacar que 
grande parte do mapeamento disponível tem mais de trinta anos, 
ressaltando-se também os baixíssimos níveis de cobertura do território 
nas escalas 1:25.000 e 1:50.000 e a falta de cobertura em escala 
topográfica de grandes extensões da Amazônia, em especial na faixa de 
fronteira internacional. 
 

O tipo de mapeamento de que trata a referência anterior é conhecido como o 

Mapeamento Sistemático do Brasil, composto das cartas topográficas nas escalas citadas e 

faz parte do que estabelece o Decreto-lei 243/1967, que regulamenta as diretrizes e bases 

da Cartografia e da Política Cartográfica Nacional. Segundo o IBGE (2011), o 

mapeamento sistemático do Brasil “congrega o conjunto de procedimentos que têm por 

finalidade, a representação do espaço territorial brasileiro, de forma sistemática, por meio 

de séries de cartas gerais, contínuas, homogêneas e articuladas, elaboradas seletiva e 

progressivamente, em consonância  com  as  prioridades  conjunturais,  nas  escalas -  

padrão de 1: 1.000.000,   1: 250. 000, 1:100.000, 1:50.000 e 1:25.000”. 

A articulação das folhas proposta pelo IBGE resulta dos limites geográficos 

das cartas, segundo uma subdivisão de todo o território brasileiro, que vai da menor à 

maior escala, sendo que as mesmas possuem uma homogeneidade caracterizada pela 

padronização estabelecida para cada uma das escalas, seja pelas convenções cartográficas, 

pela projeção cartográfica adotada e pelo padrão de exatidão cartográfica. 

Uma projeção cartográfica estabelece uma relação entre pontos da superfície 
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terrestre e seus correspondentes no plano de projeção de um mapa, ou seja, a relação 

existente entre as coordenadas geográficas e suas correspondentes coordenadas planas.  

A projeção cartográfica adotada pelo mapeamento sistemático brasileiro é a 

Universal Transversa de Mercator (UTM), e tem por característica ser uma projeção 

cilíndrica, transversa e conforme, conservando na representação da superfície terrestre, as 

formas ou grandezas angulares.  

O Sistema Geodésico Brasileiro é composto por uma rede de pontos 

materializados na superfície terrestre, com coordenadas conhecidas (planimétricas e 

altimétricas). Os pontos que dão origem a este sistema são chamados de Datum,  que são 

superfícies de referência posicionada em relação à Terra, e dão origem e orientação ao 

sistema estabelecido. Desde 1969 o Datum SAD 69 integrava a referência oficial para os 

mapeamentos na América do Sul.  

A partir do ano 2005, o mapeamento no Brasil tem passado por um processo de 

transição, onde se estabeleceu o Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas - 

SIRGAS 2000, como o novo referencial geodésico para o Sistema Geodésico Brasileiro e 

não mais o SAD 69. 

Outro campo importante da Cartografia é o Temático, sendo que deste e mais o 

das cartas topográficas (mapeamento sistemático), é que se determinam as demais 

subdivisões. Segundo Archela (2000, p.2) “A Cartografia Temática aborda a Cartografia 

como um instrumento de expressão dos resultados adquiridos pela Geografia e pelas 

demais ciências que têm necessidade de se expressar na forma gráfica”. 

A Cartografia Temática, ilimitada nos temas que pode abordar, é produzida a 

partir da Cartografia de base, originária das cartas topográficas. O desafio desta cartografia 

está no fato da melhor escolha em que os dados serão tratados e manipulados para que 

possam, de fato, representar a temática que se pretende abordar. 

A Cartografia Temática é muito utilizada nos processos de Planejamento 

Urbano e na construção de Planos Diretores.  Muitas vezes, passa a ser o produto final de 

todo o processo, sendo a forma de apresentação das propostas e das legislações de 

regulação urbana, através dos Mapas de Macrozoneamento, Zoneamento de Uso e 

Ocupação Urbana, Zonas Especiais de Interesse Social, Áreas Previstas para implantação 

dos Instrumentos de Regulação Urbana, Sistemas de Transporte Coletivo, Hierarquia e 

Função do Sistema Viário, dentre outros.  

Assim, é de suma importância o estabelecimento dos critérios e da forma como 

serão gerados os dados e os mapas temáticos que darão pauta às discussões e tomada de 

decisões, e em como se deve dar a vinculação dos dados com a Cartografia, com o 
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Cadastro Terrirorial Multifinalitário e com os instrumentos de regulação e gestão urbana, o 

que em parte é proposição deste trabalho. 

 

1.3.1  A Cartografia Cadastral 

 

A NBR 14.166/1998, da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), 

trata da normatização nos procedimentos quando do estabelecimento da Rede de 

Referência Cadastral Municipal. Na referida, norma encontram-se alguns conceitos, dentre 

eles, o de base cartográfica, que é definida como sendo: 

 

Conjunto de cartas e plantas integrantes do Sistema Cartográfico 
Municipal que, apoiadas na rede de referência cadastral, apresentam no 
seu conteúdo básico as informações territoriais necessárias ao 
desenvolvimento de planos, de anteprojetos, de projetos, de cadastro 
técnico e imobiliário fiscal, de acompanhamento de obras e de outras 
atividades projetuais que devam ter o terreno como referência.(NBR 
14.166, 1998, p. 3). 
 

E ainda o Sistema Cartográfico Municipal como sendo: 
 

Conjunto de documentos cartográficos, estruturado a partir da 
implantação da Rede de Referência Cadastral, básico para o levantamento 
de informações territoriais no âmbito municipal, elaborados de forma 
sistemática e apoiados na Rede de Referência Cadastral Municipal. Este 
conjunto é constituído pelas folhas da Carta Topográfica do Município e 
pelas folhas da Planta Cadastral Municipal, da Planta de Referência 
Cadastral, das Plantas Indicativas de Equipamentos  Urbanos, da Planta 
de Valores Genéricos de Terreno e das Plantas de Quadra, com  
enquadramento, desdobramento e codificação, realizados a  partir da 
Carta  Topográfica  do Município, que, por sua vez,  tem suas folhas 
enquadradas e desdobradas a partir das correspondentes   folhas  de  carta  
do  Sistema  Cartográfico    Nacional  (1:1 000 000 - 1:500 000 - 1:250 
000 - 1:100 000 - 1:50 000 - 1:25 000), na sua maior escala. (NBR 
14.166, 1998, p. 5). 
 

A escala adequada da Cartografia Cadastral a ser elaborada para o 

desenvolvimento do cadastramento e do planejamento urbano deve ser a de pelo menos 

1:2.000, resultante de escala de vôo (quando se tratar de levantamento aerofotogramétrico), 

de escala 1:8.000. Conforme dispõe Domingues (2005, p. 20): 

 

No mapeamento aerofotogramétrico, a altura do vôo é determinada a 
partir da escala de restituição especificada para o produto. A escala por 
sua vez, deve ser definida em função da finalidade para a qual este 
produto se destina. Isto quer dizer que a escolha da escala definirá a 
qualidade do resultado a ser obtido. Para representar cada nível de 
detalhamento, existe uma escala apropriada. Escalas como 1:2.000, 
1:1.000, 1:500 são utilizadas para gestão da cartografia urbana, do 
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cadastro técnico, de projetos executivos, para estudos de sinalização 
semafórica, horizontal e vertical, de redes de água, esgoto, iluminação 
pública e telefonia, de coleta de lixo e varrição pública, de equipamentos 
públicos (escolas, hospitais, postos de saúde, parques, praças etc) entre 
outros.  

 

A escolha da escala, bem como do conteúdo a ser restituído (feições a serem 

vetorizadas a partir do imageamento obtido) está diretamente relacionada com os custos e 

finalidade do mapeamento e, nem sempre a disponibilidade de recursos é compatível com a 

finalidade.  

Ainda assim, considerando a finalidade de planejamento urbano, com vistas à 

sua vinculação com o Cadastro Territorial Multifinalitário, alterar a escala para menor que 

1:2.000, certamente trará um comprometimento desfavorável ao projeto como um todo. 

A Portaria 511/2009 das diretrizes nacionais para a cadastro territorial 

multifinalitário, estabelece o conteúdo da Cartografia Cadastral, sendo que a mesma deverá 

ser composta da identificação geométrica das parcelas, cujos vértices que definem seus 

limites constituam em uma figura geométrica fechada e referenciada ao Sistema Geodésico 

Brasileiro (SGB), com a utilização preferencialmente da Projeção Universal Transversa de 

Mercator (UTM). Deve ser estabelecida uma rede, composta de marcos implantados, de 

coordenadas conhecidas, referenciadas ao SGB, sendo que limites legais das parcelas 

devem ser obtidos através de levantamentos topográficos e geodésicos, sendo que os 

limites físicos podem ser definidos a partir de levantamentos topográficos, geodésicos, 

fotogramétricos ou outros. 

Importante destacar que a Cartografia originária dos levantamentos 

aerofotogramétricos, topográficos e/ou geodésicos ou ainda obtidos através de imagens 

orbitais não constitui na cartografia cadastral, embora seja a base para a sua construção. A 

Cartografia originária destes levantamentos trás a representação das feições passíveis de 

serem visualizadas nos produtos fotográficos ou nos levantamentos topográficos e/ou 

geodésicos, conforme materialização no local, através da existência de muros, cercas, 

gradil, etc. 

Materializados ou não, os limites entre as parcelas existem e são definidos 

através dos documentos legais de registro da propriedade. 

De acordo com Erba et al. (2005) no cadastro podem ser determinados dois 

limites para as parcelas, seja os definidos pelo limite legal, que embora sem materialização 

no terreno pode ser representado e construído através do estudo dos títulos existentes como 

da parcela e ainda das suas confrontantes “e o limite da posse, que é determinado pelo uso 
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do imóvel, materializado por entes naturais ou antropológicos.” (ERBA ET AL.,2005, 

P.24). 

Assim, é na construção da Cartografia Cadastral que se determinam a 

identificação geométrica das parcelas de forma que se constituam em uma figura 

geométrica fechada. Por sua vez, a parcela, conforme determina a portaria 511/2009, é a 

menor unidade do cadastro, definida como uma parte contígua da superfície terrestre, com 

regime jurídico único, sendo a parcela cadastral toda e qualquer porção da superfície 

terrestre a ser cadastrada e que passa a compor o cadastro territorial multifinalitário. 

É importante que a representação cartográfica contenha, além da identificação 

geométrica das parcelas, também, o código de identificação das parcelas, que será 

oportunamente utilizado quando da vinculação aos bancos de dados do Cadastro Territorial 

Base e ainda, os demais Cadastros Temáticos a serem criados por cada municipalidade. 

O estabelecimento e a escolha desta identificação são variados nos diversos 

municípios. É importante ressaltar, que a adoção a ser escolhida precisa considerar que a 

parcela sofre alterações ao longo do tempo, como por exemplo, desdobros, 

desmembramentos, unificações, edificações, sendo importante que a codificação ofereça 

condições de guardar esta historicidade. 

Trabalhos internacionais têm estudado como tem sido estabelecidos nos 

sistemas cadastrais, as codificações e sua eficiência nos vários países, com o objetivo de se 

estabelecer os conteúdos mínimos a que este identificador deve se reportar.  

Martin-Varés e Salzmann (2009), por exemplo, ao pesquisarem os cadastros 

europeus, verificaram que muitos estudos têm tido como foco, o identificador da parcela e 

que o mesmo tem sido relacionado com o papel que tem com o que eles chamam de um 

Sistema de Administração de Terras. Segundo os autores, muitas informações na Europa 

relacionadas ao uso da terra, estão registradas nas informações da parcela cadastral. 

Assim, estabelecem que o código identificador da parcela, ao ser entendido 

como o menor objeto espacial do sistema cadastral, deve ter correlação direta com 

informações mínimas, quais sejam: identificador único, área, limites, georreferenciamento, 

origem e história. 

Outra referência que trata do estudo do estabelecimento do código de 

identificação da parcela é o da Utah Tax Commission (2010). Neste trabalho, a comissão 

estabelece que a escolha do código deve levar em consideração, aspectos como a 

singularidade (pela necessidade da unicidade, garantindo a ausência de dúvidas ou 

sobreposições), a permanência (de modo que sofra alterações apenas em casos particulares 

de alteração das características da parcela), a simplicidade (pela facilidade de entendimento 
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e de manutenção), a flexibilidade (de forma a se adequar a uma variedade de usos), a 

referência à localização geográfica (para facilitar a identificação e localização e vinculação 

com outros sistema cadastrais). 

No trabalho em que analisa a questão da melhor escolha para o estabelecimento 

do código de identificação e suas implicações, Pimentel et al. (2010, p. 2) relaciona quatro 

tipos de codificação, “sistema sequencial alfanumérico, sistema hierárquico (também 

conhecido como sistema em árvore), a geolocalização (com utilização do centróide do 

polígono)” e a que se utiliza do código de endereçamento postal – CEP, da Empresa 

Brasileira de Correios e Telégrafos. De acordo com os autores: 

 

A identificação por sistema hierárquico apresenta a codificação partindo 
de unidade macro e subdividindo em unidades menores as quais tem uma 
herança comum. Este mecanismo é aplicado comumente em identificação 
de lotes urbanos, cujo espaço permite uma divisão hierárquica. Por 
exemplo, se um lote tiver o identificador 11495120020280, isto significa 
que 1 pode corresponder ao distrito, 1495 ao setor, 120 à quadra, 02 à 
face e 0280 ao lote. Deste modo, o lote tem uma codificação única no 
sistema de identificação, permitindo localização sistemática por áreas 
pré-determinadas. PIMENTEL ET AL. (2010, p. 2). 

 

A unidade macro de que trata o texto, pode ser uma delimitação qualquer ou 

pode obedecer a uma divisão coincidente com bairros, a próxima subdivisão são áreas 

menores dentro da macro, pode até ser coincidente com loteamentos inseridos no bairro 

delimitado, o que nem sempre coincidirá, pois uma gleba originária de loteamento pode se 

localizar em mais de um bairro. A quadra obedecerá um limite estabelecido pelo próprio 

sistema viário que a circunda. A numeração do lote (que completaria então a codificação 

da parcela) normalmente é a indicada pelo manual criado através do Convênio de Incentivo 

ao Aperfeiçoamento Técnico-Administrativo das municipalidades, na década de 1980, o 

Projeto CIATA. 

Esta numeração tem como ponto de partida o lote de esquina, localizado na 

parte superior esquerda da quadra, posicionada na orientação norte, e segue da esquerda 

para a direita. 

Ainda de acordo com Pimentel et al. (2010, p.3): 

 

A codificação sequencial numérica ou alfanumérica possibilita a geração 
de código através de um sistema computacional que gerencia a 
organização dos dados de modo sequencial crescente, como por exemplo, 
10002, 10003, 10004... . Este mecanismo de identificação pode ser 
aplicado com maior segurança para a codificação de parcelas rurais, já 
que apresenta limitação para a codificação em sistema hierárquico. A 
localização sequencial no espaço urbano apresenta certa limitação porque 
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é necessário um refinamento da codificação para ser representado de 
maneira clara e sistemática num espaço de densas relações e interesses. 
 

A “outra forma de codificação é através do centróide da parcela. O elemento de 

referência do polígono passa a ser a localização do centróide, carregando consigo as 

informações descritivas de todo o polígono”. Pimentel et al. (2010, p.3). 

O Manual de Apoio (2010), das diretrizes nacionais para o cadastro territorial 

multifinalitário, introduz o conceito do cadastro parcelar, onde toda a extensão territorial 

de um determinado município deve ser cadastrada em parcelas e ressalta a importância do 

estabelecimento de uma codificação para cada parcela, que seja único e estável, através de 

uma identificação numérica inequívoca. 

 

1.4 O CADASTRO TERRITORIAL MULTIFINALITÁRIO 

  

Conforme conceitua Brandão e Santos Filho (2008, p.21): 

 
O Cadastro consiste num sistema de informações concernentes à 
ocupação territorial, baseado no levantamento dos limites das parcelas 
correspondentes. Tradicionalmente, o Cadastro tem por finalidade 
fornecer informações para possibilitar a tributação sobre o uso do solo 
(cadastro fiscal) e a garantia da propriedade (cadastro jurídico).  
 

E ainda 

No Brasil, ao contrário do que ocorre em alguns outros países, não há 
uma legislação específica que trate do cadastro. Com isso, os “cadastros 
técnicos” ou os “cadastros imobiliários” são realizados sem que haja 
algum tipo de padronização de procedimentos na sua execução. Assim, 
por exemplo, poucos são os cadastros em que são realizadas medições 
dos limites dos imóveis. Normalmente, os cadastros técnicos ou os 
cadastros imobiliários são constituídos de uma relação (lista) dos imóveis 
de uma área com informações relacionadas a eles, no entanto, 
desprovidos de dados de natureza métrica/geodésica confiável e, 
portanto, constituem-se de fato em censos imobiliários. (BRANDÃO; 
SANTOS FILHO, 2008, p. 12) 

 

Os autores ainda dispõem que “diferentemente do que ocorre nas áreas rurais, 

não há uma legislação específica sobre o cadastro em áreas urbanas no Brasil. Apenas nos 

códigos tributários municipais encontra-se menção direta ao cadastro imobiliário urbano, 

com finalidade estritamente fiscal”. (BRANDÃO; SANTOS FILHO, 2008, p. 14). 

Esta finalidade estritamente fiscal, a qual os autores se reportam, está associada 

a uma base de dados (não necessariamente em meio digital) sobre a qual as Prefeituras 

executam os seus tributos municipais referentes à propriedade urbana, quais sejam o IPTU 
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(Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana) e ITBI (Imposto sobre a Transmissão de 

Bens Imóveis). 

 
De acordo com Pelegrina (2009b, p. 123): 

 

Este tipo de cadastro é denominado cadastro fiscal, que algumas 
administrações municipais usam como base para implantação de um 
cadastro multifuncional ou corporativo, interligando dados de diferentes 
secretarias. O ministério das cidades, ao reconhecer as vantagens da 
implantação de um cadastro multifinalitário e ao observar a falta de 
políticas públicas para consolidação de uma cultura cadastral, vem 
desenvolvendo nos últimos anos programas de capacitação sobre o tema, 
visando agentes públicos municipais. 

 

Erba et al. (2005, p. 17) afirma que “não há consenso no mundo em relação à 

definição de Cadastro e suas funções”, pois cada nação tem uma forma de tratar seus dados 

cadastrais e porquê o faz, provoca as diferenciações. Tradicionalmente utilizado para fins 

de tributação, o cadastro seria o registro dos bens imóveis, inserido em determinado 

território e pertencente a um determinado proprietário.  

Este entendimento reflete uma preocupação com a titulação, com o 

reconhecimento da posse de um determinado imóvel. Este direcionamento, praticamente 

administrativo com relação à titulação trouxe ao registro de terras no Brasil, uma 

problemática em relação às determinações de divisas, sobreposição de áreas registradas e, 

ainda despertava dúvidas com relação à sua localização e geometria por sua titulação estar 

desacompanhada de uma correlação com um documento cartográfico.  

Conforme dispõe Erba (2005, p.18): 

 
Os primeiros cadastros foram estruturados para tributação. As bases que 
compunham o denominado Cadastro Econômico registravam o valor da 
parcela a partir do qual era calculado o valor do imposto territorial. A 
maioria dos cadastros implementados atualmente nos diferentes níveis de 
governo ainda perseguem esse objetivo, mas o surgimento de novos 
métodos de avaliação baseados em detalhes construtivos e a localização, 
forma e dimensões dos terrenos exigiram que as bases de dados fossem 
ampliadas. Grande parte dessas variáveis se obtém por meio de 
levantamentos topográficos, geodésicos e, ou, fotogramétricos e se 
registram em documentos cartográficos e bases alfanuméricas que 
conformam o Cadastro Geométrico (denominado de Cadastro Físico por 
alguns autores). Esses dados são de extremo valor também para os grupos 
de planejamento, pois retratam a realidade de fato, a ocupação efetiva do 
território. 
Ao criarem os sistemas de registro de títulos, os legisladores, os 
administradores e os técnicos perceberam que o cadastro tinha uma 
função muito mais relevante do que realmente se pensava e que 
extrapolava as questões econômicas e físicas. Passaram então a organizá-
lo como complemento dos Registros de Imóveis, constituindo assim o 
denominado Cadastro Jurídico.  
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Em paralelo ao registro, mas desvinculado deste, os Municípios passaram a 

criar e a manter um cadastro de imóveis (apenas urbanos) e de proprietários, 

essencialmente para fins de tributação, visando a arrecadação dos Impostos Predial e 

Territorial Urbano (IPTU) e sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), receitas de sua 

competência. 

O que se espera de um cadastro imobiliário é que ao menos, ele traga 

informações acerca do registro dos bens imóveis de um determinado território, o registro 

de bens particulares de um determinado indivíduo, com vistas à promoção de uma 

equidade fiscal e justa, a fim de que o mesmo dê condições de cumprimento à sua função 

tributária. Mas, devido à desvinculação do registro (serviço de registro de imóveis) e ao 

documento cartográfico, o cadastro não tem alcançado este objetivo. As prefeituras 

municipais, ao formarem os seus bancos de dados cadastrais, o fazem sem qualquer 

disponibilização de dados por parte do sistema de registro público.  

Apesar do reconhecimento de uma necessária mudança a respeito dos cadastros 

de terras no Brasil e, de que os mesmos poderiam ampliar sua função para além da 

tributária, podendo vincular-se ao registro, dar garantias de uma justa distribuição fiscal e 

ainda “servir de base indispensável para o planejamento do ordenamento territorial e da 

obra pública” Erba (2005, p. 18), os cadastros nos Municípios brasileiros são precários e de 

pouca qualidade. 

A Federação Internacional de Geômetras (FIG), entidade internacional que 

reúne associações nacionais, profissionais e instituições de pesquisa da área da ciência da 

medição, em 1994, montou algumas comissões, dentre elas a Comissão 7, cuja função seria 

a de desenvolver estudos e pesquisas de forma a se estabelecer uma visão futura para o 

cadastro a ser alcançada nos vinte anos seguintes. A iniciativa gerou uma definição para 

cadastro como sendo “um sistema de informações territoriais atualizadas e baseadas em 

parcelas, que contém um registro de interesses sobre a terra” e um documento denominado 

“Cadastro 2014”, no qual se estabelecem seis declarações, apresentadas de forma resumida 

por Erba (2005, p. 20): 

 

1. o cadastro mostrará a situação legal completa do território (incluindo o 
direito público e as restrições); 2. acabará a separação entre os registros 
gráficos (cartografia) e os alfanuméricos (atributos); 3. a modelagem 
cartográfica substituirá a cartografia tradicional; 4. todo o sistema de 
informação será digital; 5. haverá uma grande participação do setor 
privado no cadastro (privatização parcial ou inclusive total); 6. dados 
serão vendidos a usuários com os quais será possível fazer novos 
investimentos, procurando-se a melhora do sistema e, ou, a atualização. 
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Por todo o mundo, crescem os estudos e discussões a respeito do tema. 

Segundo Pelegrina (2009b, p.22):  

 

O Comitê Permanente sobre Cadastro Ibero-americano (CPCI) é 
composto por 14 Países. Tem como finalidade desenvolver políticas para 
o desenvolvimento do cadastro para os países membros. Na declaração 
sobre o cadastro a CPCI diz: “Que atividade cadastral tem como 
finalidade a criação e gerenciamento das informações alfanuméricas e 
gráficas associadas às parcelas e suas benfeitorias, para contribuir com o 
planejamento e desenvolvimento dos Países. As organizações cadastrais 
de cada País são aquelas que têm a competência legal especifica para a 
criação e gerenciamento das informações cadastrais georreferenciadas das 
parcelas. 

 

No Brasil, identificam-se dois tipos de cadastros. O Rural, de competência do 

Instituto de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e o Urbano, de competência dos 

Governos Municipais. Ambos os cadastros tem competência fiscal, uma vez que os 

mesmos são a base de cálculo para a tributação dos impostos sobre a propriedade: Imposto 

Predial e Territorial Urbano (IPTU) e Imposto Territorial Rural (ITR).  

Com relação ao rural, a partir do Estatuto da Terra e com a criação do Sistema 

Nacional de Cadastro Rural e, ainda mais recentemente, com a aprovação da Lei 

10267/2001, onde vários dispositivos do então Estatuto (Lei 4504/1964) e da Lei de 

Registro Imobiliário (6015/1973) foram alterados. Alterações tais, que podem ser 

consideradas significativas nos procedimentos de se elaborar o cadastro rural. Dentre elas, 

está a obrigação gradativa do georreferenciamento dos imóveis rurais, de acordo com uma 

normatização técnica estabelecida e sua correlação com o registro público do imóvel. 

Com relação ao urbano, o que mais se encontra nos municípios brasileiros é o 

modelo de cadastro implantado nas prefeituras municipais a partir da década de 1980, 

originário de um projeto da administração pública, onde se estabelecia um convênio entre 

os governos federal, estadual e municipal, denominado Convênio de Incentivo ao 

Aperfeiçoamento Técnico-Administrativo – CIATA8.  

 

 

 

 

_______________________ 

8. CIATA – Convênio de Incentivo ao Aperfeiçoamento Técnico-Administrativo das Municipalidades. Para possibilitar 

que as Prefeituras tivessem um Cadastro Técnico Urbano e que permitisse uma melhoria e acréscimo na arrecadação do 

IPTU, o Ministério da Fazendo criou o projeto CIATA para executar o financiamento a fundo perdido. Disponível em: 

<http://www.pr.gov.br/batebyte/edicoes/1999/bb89/celepar.htm>. 
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Segundo Navarro (2009) o CIATA: 

 

Era um grande projeto que envolvia ajuda às prefeituras municipais para 
que fosse feito o levantamento cartográfico e cadastral das unidades que 
compunham o município. A CELEPAR fazia o levantamento cadastral 
das unidades imobiliárias, a cartografia e o lançamento de tributos 
municipais, colocando tudo isso em computador e possibilitando uma 
modernização importante no município.  

 

De acordo com o autor, a única prefeitura, na época, já informatizada no 

Paraná, era a de Curitiba e o projeto acabou sendo aplicado em 130 municípios 

paranaenses. 

Mesmo assim, com relação ao cadastro das áreas urbanas, ainda não existe uma 

regulamentação a exemplo do cadastro rural. Conforme dispõe Amorim (2006, p. 03): 

 

[...] atualmente, no que diz respeito aos imóveis urbanos, sobre cadastro e 
registro de imóveis, são as mesmas disposições encontradas há muitos 
anos, ou seja, “quase nada”. Fazendo justiça ao termo “quase nada” 
citado na frase anterior, devemos nos reportar à NBR- 14166/1998, da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, que estabelece as 
normas para a implantação e manutenção da Rede de Referência 
Cadastral Municipal, mesmo que contestadas por vários especialistas são 
praticamente as únicas normas existentes, referentes ao cadastro urbano. 

 

O documento elaborado pelo Ministério das cidades denominado “Diretrizes 

Nacionais para o Cadastro Territorial Multifinalitário”, que se trata da Portaria 511/2009, 

define o Cadastro Territorial Multifinalitário (CTM), como o inventário territorial oficial e 

sistemático de um Município que se baseia no levantamento dos limites de cada parcela, 

que recebe uma identificação numérica inequívoca.   

A portaria assegura o caráter da multifinalidade do cadastro, remete à 

necessidade do georreferenciamento das parcelas ao Sistema Geodésico Brasileiro, da 

vinculação com o registro público, da capacitação técnica nas prefeituras, da equidade e 

justiça tributária, da sua criação, permanente atualização e acesso.  

Ainda de acordo com a portaria, o levantamento dos limites de cada parcela 

será representado em um documento cartográfico com fins cadastrais, sendo que o CTM é 

composto por arquivos de documentos, de dados e da carta cadastral, e conceitua a carta 

cadastral como sendo a representação cartográfica do levantamento sistemático territorial 

do Município. 

Através de mais uma iniciativa, ainda que de caráter orientativo, foi 

recentemente elaborado o Manual de Apoio (2010) referentes à portaria 511/2009. 
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De acordo com Williamson (2002, p. 2) há um esforço a nível de pesquisas 

mundiais a fim de se compreender os problemas de moradia, de acesso á terra nos países 

em desenvolvimento, mas se tem dado muito menos atenção para o processo na 

implementação de políticas. Para o autor há pouca atenção aos lados da concepção, 

construção e gestão cadastral, que se constituem em uma infraestrutura mais ampla no 

quesito da administração da terra, além de uma componente fundamental que seria  

capacitação. 

Conforme Amorim (2006, p. 4): 

 

Neste sentido, pode-se chamar a atenção para a importância de uma 
discussão mais ampla, com o objetivo de fortalecer a área de Cadastro 
Técnico Multifinalitário, no seu verdadeiro sentido da palavra, ou seja, 
para múltiplas finalidades. Sendo assim, não se pode discutir apenas a 
questão de precisão dos levantamentos físicos, mas também as suas 
funcionalidades dentro das atividades de Planejamento Territorial à luz 
das novas tecnologias disponíveis. 
 

Evidentemente, ainda que permaneçam as discussões, quando da introdução de 

novos modelos e conceitos e da forma de se implementar o cadastro territorial 

multifinalitário as preocupações e as ações relatadas demonstram a necessidade do 

desenvolvimento de estudos e pesquisas relativas ao CTM, e que é a proposição deste 

trabalho. 
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2 A CARTOGRAFIA E O CADASTRO TERRITORIAL MULTIFINALITÁRIO  

 

Ao longo dos últimos anos, os investimentos em mapeamento urbano, a criação 

de algumas legislações, as obrigatoriedades constitucionais de construção de Planos 

Diretores e do cumprimento do Estatuto da Cidade e ainda, o avanço tecnológico, vieram a 

favorecer a busca pela implantação de projetos mais estruturados de Cadastro Territorial 

Multifinalitário, embora a realidade atual ainda mostre que as Prefeituras estão longe dessa 

estruturação, bem como da utilização do mesmo na gestão de seu território. 

Um CTM perde seu valor, bem como a Cartografia produzida a partir de seus 

dados, se não estiverem alicerçados e construídos com base em informações corretas e 

atualizadas. Por isso, a implantação de um CTM em Prefeituras Municipais deve ter em 

vista a sua estruturação, de forma a permitir a sua frequente atualização, procurando a 

busca por uma amarração com os mais diversos níveis de produção da informação, como 

dados fiscais, cadastros econômicos, certificados de aprovação de projetos de edificação, 

certificados de conclusões de obras, expedição de numeração predial, projetos de 

loteamentos e desmembramentos, cadastros habitacionais, cadastro de logradouros. 

Também deve prever a possibilidade de amarração com dados mais independentes do que 

o usual a um Cadastro Imobiliário como, por exemplo, o das legislações urbanas, ou ainda 

da Saúde, da Educação, dentre outros. 

Assim, é de suma importância o estabelecimento, nos municípios brasileiros, 

de métodos adequados à elaboração de Cadastros Territoriais, com vistas aos mesmos 

terem alcance multifinalitário e também de uma Cartografia associada a estes. 

Nos mais diversos meios de produção científica, sempre se destaca a 

necessidade do conhecimento da organização do território, a fim de promover e 

desencadear processos de desenvolvimento. Somado ao conhecimento da organização do 

território, devem estar atreladas informações do tipo econômico, social, ambiental, além 

dos aspectos físico, documentais e fiscais. 

A característica básica de um CTM associado a uma Cartografia é a capacidade 

de tratar relações espaciais entre objetos geográficos e os dados relacionados a eles.  

Os objetivos dessa associação são os de obter uma melhor integração de dados, 

promover a racionalização do trabalho de visualização da informação e sua 

disponibilização. Também são os de deter um melhor controle das informações de domínio 

do Município, dando suporte em processos de tomada de decisão nas diversas áreas de 

planejamento, uso e ocupação do solo, meio ambiente, sistema viário e em aplicativos de 

controle urbanístico, tributário, fiscalizatório, de regularização fundiária, dentre outros. 
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Um banco de dados alfanumérico de um sistema cadastral trata de um conjunto 

de informações acerca de uma determinada propriedade. Desta forma, considerando um 

CTM, o banco de dados alfanumérico pode comportar informações espaciais, geométricas 

e físicas do imóvel (localização, dimensões, área, topografia), econômicas (valor do 

imóvel, infraestrutura disponível), jurídicas (proprietário do imóvel, débitos vinculados à 

propriedade, títulos existentes), lançamentos (imposto, taxas, contribuição de melhoria), 

sociais (características dos moradores, renda, condições de habitabilidade), ambientais 

(áreas sujeitas à inundações, terrenos sujeitos a desmoronamentos, áreas com restrição à 

ocupação devido às características geológicas). Estes dados podem estar armazenados 

tradicionalmente, em fichas cadastrais, devidamente arquivadas, ou inseridas dentro de um 

sistema computacional, que permite tanto o arquivamento destas informações, quanto seu 

gerenciamento, e evidentemente uma condição muito mais favorável de promover o 

cruzamento das informações. 

Se esta condição já racionaliza e operacionaliza, em muito, os relatórios e 

subsídios para gerenciamento de informações e em processos de tomada de decisão, quanto 

mais quando os dados têm condição de serem mostrados em uma linguagem cartográfica. 

Relatórios deixam de ser produzidos em listagens e tabelas e passam a ser apresentados em 

mapas temáticos, onde a visualização em si mesma, por vezes já permite uma leitura e 

análise direta da informação.  

Esta forma associada da Cartografia com os Sistemas Cadastrais expande o 

universo do CTM, que passa a produzir, não mais informações específicas, tratadas apenas 

para o âmbito tributário/fiscal. O Cadastro assim elaborado, então, não só será utilizado 

como base de cálculo para o lançamento dos tributos próprios municipais, mas também 

como instrumento fundamental para busca de alternativas municipais, no auxílio da tomada 

de decisões ou no desenvolvimento de projetos nas mais diversas áreas de atuação. 

É em tempo e importante ressaltar, que um sistema de informações, por melhor 

que seja, não assegura nem a qualidade e nem a atualização das informações cadastrais, 

mas as usa, as gerencia e pode inclusive ser prejudicado por má qualidade, desatualização 

ou mesmo, inconsistência das mesmas. Por isso, é imprescindível a avaliação das 

condições municipais com respeito à manutenção da base. Sistemas de informações muito 

complexos, boletins com muitas informações, que depois não poderão ser atualizadas, 

talvez sejam um problema para todo o sistema.  

O projeto de implantação de CTM deve prever parcerias e distribuir a 

atualização das informações, ou o seu incremento de uma forma mais natural, retirando a 

informação da fonte que não tem como não produzi-la. 
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É de fundamental importância, tanto a produção quanto o gerenciamento da 

informação, para a adoção de quaisquer Políticas Públicas Urbanas. Sem esta organização, 

as tentativas de Planejamento, de Implementação de Planos Diretores e de Gestão do 

Território ficam à mercê de uma estrutura precária de controle, fiscalização e 

acompanhamento. 

Conforme já descrito, a Constituição Federal, em seu artigo 182, estabeleceu 

obrigatoriedade da execução de Plano Diretor para os Municípios com mais de 20.000 

habitantes, onde também define que o mesmo é o instrumento básico da política de 

desenvolvimento e de expansão urbana. O cumprimento desta obrigatoriedade ficou 

pendente e sem cobrança legal, até a sua regulamentação através do Estatuto da Cidade que 

estabeleceu o prazo de 2006 e depois 2008, para o seu cumprimento. 

O Estado do Paraná elaborou através da Secretaria de Estado do 

Desenvolvimento Urbano – SEDU e Serviço Social Autônomo PARANACIDADE, um 

termo de referência, que foi indicado para ser utilizado pelos Municípios Paranaenses nas 

contratações de consultorias ou formação de equipe técnica própria nas Prefeituras 

Municipais, para a elaboração de seus Planos Diretores, com vistas ao atendimento da 

obrigatoriedade, dentro do prazo estabelecido pelo Estatuto da Cidade.  

O objetivo geral deste Termo de Referência foi o de estabelecer os parâmetros 

e critérios para a elaboração dos Planos Diretores Municipais, assim como da regulação 

urbanística municipal. Os mesmos deveriam atender às diretrizes estabelecidas, listadas 

neste texto, que tem como referência significativa o Estatuto da Cidade. O termo apresenta 

um conteúdo mínimo de profissionais, além de um conteúdo mínimo de produção técnica, 

dentre eles, uma série de produtos cartográficos. 

 

Com apoio em dados e informações numéricas e qualitativas relevantes 
deverão ser avaliados os seguintes temas, espacializados em mapas 
correspondentes: 
a) Aspectos Regionais [...] 
b) Aspectos Ambientais [...] 
c) Aspectos Socioeconômicos [...] 
d) Aspectos Sócio-Espaciais [...] 
e) Aspectos de Infra-estrutura e Serviços Públicos [...] 
f) Aspectos Institucionais [...] 
Todas as informações citadas deverão estar convenientemente 
espacializadas em mapas, em escala adequada para a demonstração da 
informação gradativa ano a ano na projeção definida, apresentados em 
formato A4 ou A3 e em meio digital. 
Deverá ser elaborada análise individualizada de cada informação, sua 
inter-relação e inserção no contexto geral, permitindo uma visão ampla 
das condicionantes, deficiências e potencialidades locais. Esta análise 
deverá ser acompanhada de mapa”. (PARANÁ, 2004, grifo do autor). 
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Diante do exposto, é evidente a importância dada à produção de mapas e, como 

os mesmos têm sido a mais abrangente forma da demonstração de dados para interpretação 

e concepção de Planos Diretores no Estado do Paraná, conforme dispõe o Termo de 

Referência, em parte apresentado. 

Desta forma, é importante que a produção dos documentos cartográficos esteja 

devidamente orientada, a fim de que possam ser gerados produtos que atendam às 

expectativas de cada usuário, que não necessariamente é aquele que tem familiaridade com 

o documento, ou cuja formação o tenha treinado para sua utilização. Assim, o produto deve 

se reportar às orientações da Cartografia Temática e da multidisciplinaridade dos usuários, 

de forma que a apresentação seja clara. Sluter (2001, p. 49) diz “que a aquisição de 

conhecimento pela visualização de mapas depende diretamente da qualidade com a qual os 

fenômenos espaciais são representados”. 

Assim, é necessário que no processo de estruturação de um CTM e da 

produção dos documentos cartográficos, se tenha com clareza as informações que serão 

disponibilizadas através do mesmo e, as formas com as quais elas serão lidas pelo usuário. 

No início da elaboração de um produto cartográfico temático, é necessária a 

escolha de quais atributos serão representados, sua escala de representação, suas formas e 

generalizações. Um mapa que será utilizado para definir diretrizes de ocupação urbana 

poderá ser produzido através da sobreposição de vários outros mapas, como por exemplo: 

a) Mapas com informação física dos objetos de estudo geográficos: solos, hidrografia, 

vegetação, relevo; b) Mapas com informação social dos objetos de estudo geográfico: uso e 

ocupação do solo (utilização comercial, residencial, industrial), áreas servidas de serviços 

de infraestrutura urbana (rede de água, rede de esgoto, rede de pavimentação, etc), áreas 

com restrição legal de ocupação urbana (áreas com declividade superior a 30%, sujeitas à 

inundação, alagadiças).  

Nesta somatização de informações que serão representadas de forma espacial, 

faz-se necessário a definição prévia de como estes objetos estarão representados 

individualmente e de como estarão representados quando da sobreposição das informações 

individuais, e na apresentação das suas inter-relações. 

Um município tem autoridade para legislar e definir diretrizes de ocupação nos 

limites definidos pelo seu território. Este entendimento de território leva em consideração, 

então, a divisão político administrativa sob a qual, uma determinada área faz parte de um 

município ou de outro.  

Uma determinada propriedade na cidade, pertencente a um determinado 

proprietário, está inserida neste território de domínio do Município. Embora esta 



53 
 

 
 

propriedade possua seu proprietário específico, e tenha claramente definidos seus limites 

territoriais, a mesma está sujeita a um determinado tipo de ocupação, permitida pelas 

diretrizes estabelecidas pela legislação deste município no qual está inserida. Por exemplo: 

um mapa de uso e ocupação do solo em uma área urbana, não demonstra apenas qual o uso 

dado na propriedade pelo proprietário da mesma, mas que o uso dado, é dependente das 

diretrizes de ocupação permitidas pelo município na localização espacial em que a 

propriedade encontra-se contida. 

Assim, se uma área é de uso predominantemente comercial, não é 

necessariamente porque os proprietários de lotes pertencentes a esta área, escolheram esta 

utilização para suas propriedades, mas porque as diretrizes urbanísticas existentes para 

aquela área impuseram tal uso. Este é um exemplo de relações que precisam ser 

observadas quando da representação destas situações em um documento cartográfico que 

será utilizado nas definições de diretrizes urbanísticas. 

Com o desenvolvimento tecnológico, na atualidade, tanto a Cartografia como 

os sistemas de informações ficam quase que ilimitados, embora se saiba que toda esta 

tecnologia ainda está distante das realidades municipais, não necessariamente pela 

dificuldade na aquisição dos hardwares e softwares, mas pela falta de capacitação e 

conhecimento específicos encontrados nos efetivos das prefeituras municipais. 

Mas, é importante ressaltar que, mais que a disponibilidade e o acesso às 

tecnologias existentes, é imprescindível uma estruturação e uma organização adequada que 

permita a alimentação dos sistemas e seu uso na gestão do território, daí a importância de 

se estabelecer uma metodologia adequada de implantação de Cadastro Territorial 

Multifinalitário em Prefeituras Municipais, procurando desta forma, ir ao encontro do que 

afirma Pereira e Loch (2008, p. 3): “O Cadastro Territorial Multifinalitário é criado com o 

objetivo de entrar no mecanismo do planejamento e gestão, sobretudo para gerir, o que 

significa também conhecer, tornando-se desta forma a base para a análise da cidade. “ 
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3. A CARTOGRAFIA DISPONIBILIZADA, SUA CARACTERÍSTICA E SUA 

UTLIZAÇÃO NA CONCEPÇÃO DO CTM 

 

3.1 A CARTOGRAFIA DISPONIBLIZADA AO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA E 

AOS MUNICÍPIOS VIZINHOS 

 

O Estado do Paraná juntamente com muitas Prefeituras Paranaenses, 

investiram em Cartografia Urbana com restituição em meio digital na década de 1990. Em 

muitos desses Municípios, esta Cartografia está subutilizada e ainda não foi construída 

qualquer correlação da mesma com o Cadastro Territorial ou com a Gestão do Território, 

embora isto estivesse elencado dentre os objetivos do investimento.  

A iniciativa do Estado do Paraná, no que diz respeito ao provimento 

Cartografia urbana em meio digital aos municípios, oferece aos mesmos uma condição 

privilegiada. É sabido da grande dificuldade da disponibilização de Cartografia nos 

municípios brasileiros e muitas vezes, quando existem, já possuem um elevado grau de 

desatualização, não possuem escala adequada para o planejamento urbano e também sua 

disponibilidade ainda se encontra em meio analógico. 

Guarapuava e muitos municípios em seu entorno foram contemplados com esta 

Cartografia: Levantamento Aerofotogramétrico com recobrimento na escala de vôo 

1:8.000 e restituição na escala 1:2000.  

De acordo com o PARANACIDADE, seguem informações dos municípios 

integrantes de associações, relativas ao recorte espacial proposto neste trabalho, que foram 

contemplados com o recebimento da Cartografia de suas áreas urbanas, na forma citada. 

O Município de Guarapuava faz parte da Associação dos Municípios do Centro 

do Paraná (AMOCENTRO), sendo que a sede da associação se localiza em Pitanga e são 

integrantes da mesma os municípios de Altamira do Paraná, Boa Ventura de São Roque, 

Campina do Simão, Guarapuava, Iretama, Laranjal, Manoel Ribas, Mato Rico, Nova 

Tebas, Palmital, Pitanga, Roncador, Santa Maria D'Oeste e Turvo.  

Destes municípios, Laranjal, Mato Rico, Palmital, Santa Maria do Oeste e 

Turvo, que perfazem 35% dos municípios integrantes da AMOCENTRO, não possuem 

esta Cartografia. A área urbana destes municípios é pequena, com uma superfície com área 

em torno de 10 km². Guarapuava é uma exceção dentre os municípios pertencentes a esta 

associação, por possuir uma área urbana de maior extensão que os demais, pois possui área 

mapeada equivalente a 76 km². A cidade de Pitanga, onde se localiza a sede da associação, 

é a maior dentre as demais integrantes, e sua Cartografia abrange um total de 26 km² de 
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área urbana mapeada. 

As associações que confrontam com a AMOCENTRO são a Associação dos 

Municípios do Centro Oeste do Paraná (CANTUQUIRIGUAÇU) e a Associação dos 

Municípios da Região do Centro Sul do Paraná (AMCESPAR).  

O município onde está estabelecida a CANTUQUIRIGUAÇU é o de 

Laranjeiras do Sul e são integrantes da mesma os municípios de Campo Bonito, Candói, 

Cantagalo, Catanduvas, Diamante do Sul, Espigão Alto do Iguaçu, Foz do Jordão, 

Guaraniaçu, Goioxim, Ibema, Laranjeiras do Sul, Marquinho, Nova Laranjeiras, Pinhão, 

Porto Barreiro, Quedas do Iguaçu, Reserva do Iguaçu, Rio Bonito do Iguaçu, Três Barras 

do Paraná e Virmond.  

Destes municípios, Campo Bonito, Candói, Cantagalo, Espigão Alto do Oeste, 

Queda do Iguaçu e Virmond, que perfazem um total de 30% dos municípios integrantes da 

CANTUQUIRIGUAÇU, não possuem esta Cartografia. Laranjeiras do Sul, onde se 

localiza a sede da associação, é a maior em área urbana dentre as demais integrantes, e sua 

Cartografia abrange um total de 17 km² de área urbana mapeada. 

O município onde está estabelecida a AMCESPAR é o de Irati e são 

integrantes da mesma, os municípios de Fernandes Pinheiro, Guamiranga, Imbituva, Inácio 

Martins, Irati, Mallet, Prudentópolis, Rebouças, Rio Azul e Teixeira Soares.  

Destes municípios, Fernandes Pinheiro, Inácio Martins e Mallet, que perfazem 

um total de 30% dos municípios integrantes da AMCESPAR, não possuem esta 

Cartografia. Irati, onde se localiza a sede da associação, é a maior em área urbana dentre as 

demais integrantes, e sua Cartografia abrange um total de 10 km² de área urbana mapeada. 

A figura 4 mostra a localização do Município de Guarapuava. 

A figura 5 mostra a localização do Município de Guarapuava, das Sedes das 

Associações de Municípios, bem como os demais municípios integrantes das mesmas, 

localizados no Estado do Paraná.  

A figura 6 mostra os Municípios integrantes destas Associações que possuem a 

Cartografia urbana citada. 
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Figura 4: Localização do Município de Guarapuava-PR 
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Figura 5: Localização das Associações e Municípios integrantes 
Amocentro – Amcespar - Cantuquiriguaçu 
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Através de pesquisa realizada junto ao PARANACIDADE, anexa a este 

trabalho, o Estado do Paraná possuía algumas expectativas quando da disponibilização aos 

Municípios, desta Cartografia, quais sejam: 

- disponibilizar aos municípios, cartas planimétricas e altimétricas das áreas 

urbanas para múltiplas utilizações pelos municípios; 

- utilização das cartas pelos municípios para a efetiva elaboração de planos de 

uso e ocupação do solo urbano, de plantas de valores genéricos, para a atualização de 

cadastros técnicos imobiliários e econômicos e ainda para a elaboração de projetos de 

infraestrutura urbana. 

De acordo com o PARANACIDADE, as expectativas foram atendidas em 

parte, no que diz respeito à elaboração dos planos de uso e ocupação do solo e plantas de 

valores genéricos. Quanto à utilização na atualização de cadastros imobiliários e 

econômicos e, para uso em projetos, se constatou uma menor utilização. Também foi 

constatado, que houve em muitos municípios o extravio e o desaparecimento do material. 

Um dos motivos para o ocorrido pode ter sido a dificuldade na utilização da Cartografia, 

pela falta de cultura de sua utilização por parte das prefeituras, pelo número insuficiente de 

pessoal qualificado e pela limitação de equipamentos e programas de informática 

adequados para o trabalho com a Cartografia em meio digital. 

Do ponto de vista do PARANACIDADE, o cadastro territorial multifinalitário 

é fundamental como fonte de informação para a gestão dos planos diretores, controle e 

monitoramento, sendo observado que existe uma grande dificuldade de uma efetiva 

implementação dos mesmos nas prefeituras e, que é importante o desenvolvimento de 

trabalhos que venham orientar o uso da Cartografia disponibilizada e sua associação com o 

cadastro territorial multifinalitário. 

Também de acordo com dados levantados junto às Prefeituras de Guarapuava, 

Pitanga e Irati, conforme consta em questionários anexos, identifica-se no Município de 

Guarapuava, em detrimento dos demais municípios, um trabalho de vinculação desta 

Cartografia com o Cadastro e com a Gestão do Território, onde se tem uma experiência 

interessante a ser consultada e analisada na elaboração de uma metodologia de CTM 

associado à Cartografia para Prefeituras Municipais, com vistas à gestão do território e à 

implementação de Planos Diretores. 

Em Pitanga e Irati, e pelo que pôde ser constatado na grande maioria dos 

municípios pertencentes às Associações citadas, a Cartografia não foi utilizada como base 

para uma reestruturação do Cadastro destas Prefeituras, na sua atualização, elaboração de 

plantas de quadra, planta de referência cadastral ou qualquer outro referenciamento ao 
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Cadastro. Apenas em Pitanga, a Cartografia foi utilizada para consulta quando de uma 

atualização de dados do Cadastro.  

Através das informações do PARANACIDADE e das prefeituras consultadas, 

verifica-se que a Cartografia também não foi utilizada para a elaboração de Cartografia 

Temática, ainda que os diversos níveis de informação nela contidos permitam esta 

elaboração.  

Basicamente a utilização se restringe ao uso em pré-projetos de galerias de 

águas pluviais, arquitetônicos de obras públicas que antecedem os levantamentos 

topográficos para a finalização dos projetos, quando utilizadas.  

Em Irati, há um trabalho na área de geoprocessamento, a Cartografia 

disponibilizada tem um uso mais aprofundado onde, a partir dela, são gerados mapas 

temáticos de zoneamento de uso e ocupação do solo, de acordo com as legislações 

vigentes, dentre outros. Mas, não há vinculação com o cadastro territorial. 

Nos demais municípios pertencentes a estas associações, embora não tenham 

sido consultados pontualmente, pode-se dizer que existe uma dependência técnica dos 

Municípios Sede (o que não se encontra no Município Sede, não se encontra nos demais 

Municípios da mesma Associação), além da carência de pessoal e recursos, sendo a 

utilização Cartografia e o desenvolvimento de cadastros territoriais nos mesmos, precária e 

carente de auxílio técnico.  

Esta situação de carência de pessoal, de estrutura e de necessidade de 

capacitação técnica, também pôde ser detectada durante um Curso de Implementação de 

Planos Diretores promovido pelo Estado do Paraná, através do PARANACIDADE, em 

convênio com a Universidade do Centro Oeste UNICENTRO – Campus de Guarapuava, 

curso este, ministrado nas citadas Sedes de Associações dos Municípios, tendo como 

público-alvo, os funcionários das prefeituras, integrantes destas três associações. 

Do ponto de vista do Paranacidade e das prefeituras consultadas, falta 

orientação e capacitação nas áreas de cadastro territorial e uso da Cartografia 

disponibilizada, pois há um despreparo dos funcionários para o exercício destas atividades. 

 

3.2 CARACTERÍSTICAS DA CARTOGRAFIA E POSSIBILIDADE DE SUA 

UTILIZAÇÃO NA CONCEPÇÃO DO CTM 

 

O Produto Cartográfico recebido pelo Município de Guarapuava, bem como o 

dos demais Municípios já citados, data de 1996 a 1998. Trata-se de um mapeamento que 

abrange as áreas urbanas destes Municípios, obtido através de cobertura 
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aerofotogramétrica com escala de vôo 1:8.000 e escala de restituição 1:2.000, nos quais 

encontram-se representadas as feições planimétricas por meio de pontos, retas e símbolos e 

a altimetria com curvas de nível com equidistância de 5 metros, além dos pontos cotados 

nas intersecções de vias.  

As imagens aéreas fornecidas e entregues como produto final são em papel 

fotográfico, com a seguinte característica: todas as fotos correspondentes ao vôo em escala 

1:8.000, com foto-índice para identificação do material completo e também ampliação em 

escala aproximada 1:2.000, de forma alternada, que abrange a área urbana como um todo. 

O Foto-índice é o álbum de fotografias do levantamento aerofotogramétrico. Possui cada 

uma das fotos em tamanho reduzido, o número da faixa relativa ao vôo e a numeração de 

cada uma das fotografias, de acordo com sua faixa correspondente, montadas de acordo 

com o vôo executado. Um exemplo de uma imagem aérea pode ser verificado na figura 7. 

O produto da restituição foi entregue em papel de alta estabilidade, 

transparente, chamado poliéster, nas escalas 1:2.000, 1:5.000 e 1:10.000. Todos estes 

produtos foram também entregues em meio digital, conforme as folhas de articulação. No 

caso de Guarapuava, o mapeamento na escala 1:2.000, que corresponde a 88 folhas 

também foi entregue na extensão dxf 
9. Todas as folhas são em formato A1, tanto no 

produto em poliéster, quanto no meio digital, articuladas pelas coordenadas UTM, com o 

reticulado correspondente a vários retângulos de 1.000,00 m por 1.600,00 m (tamanho 

real), para cada folha. A figura 8 mostra um exemplo, de uma folha da restituição na escala 

1:2.000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 

9. dxf – (Data Exchange Format). É um formato/extensão de arquivos utilizados pelos Softwares de CAD, 

para importação e exportação de vários aplicativos gráficos.  
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Figura 7: Exemplo de produto fotográfico aerofotogramétrico 

Fotografia Aérea da Área Urbana da Cidade de Guarapuava - 1995 
Fonte: Prefeitura do Município de Guarapuava 
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O produto entregue às prefeituras, também contou com a implantação de 

marcos e a determinação de suas coordenadas planimétricas e altimétricas, que se 

constituíram no apoio de campo aos trabalhos de aerolevantamento, que posteriormente 

podem ser utilizados na amarração de trabalhos de atualização do mapeamento, sejam 

novamente por aerofotogrametria, GPS, ou topografia.  

A Cartografia fornecida encontra-se georreferenciada ao Sistema Geodésico 

Brasileiro da época (1996) e da Rede Geodésica da Secretaria de Estado do Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos (SEMA) do Estado do Paraná. Assim, a rede planimétrica 

de referência está amarrada à rede geodésica implantada pelo IBGE/DSG referente ao 

“Datum” SAD 69 e em coordenadas UTM. A rede altimétrica de referência está amarrada 

à rede de nivelamento do IBGE-DSG - “Datum” Marégrafo de Imbituba-SC. 

 Os arquivos em meio digital, correspondentes à restituição das feições 

planimétricas e de altimetria, encontram-se representados através de cores, símbolos, tipos 

de linhas e divididos em camadas ou níveis (layers) de informação, como por exemplo: 

alagados, caminhos e trilhas, curvas de nível intermediárias, curvas de nível mestras, 

cavas, cemitério, clube, cultura, divisão de bairros, edificações comerciais, edificações 

residenciais, edificações industriais, edificações sem enquadramento, em construção, eixo 

de vias, estrada estadual pavimentada e não pavimentada, estrada federal pavimentada e 

não pavimentada, estrada municipal pavimentada e não pavimentada, ferrovia, hospital e 

posto de saúde, igrejas, lago, lotes fechados, malha de coordenadas, marquise, movimento 

de terra, muro e grade, praça-parque-jardim-canteiro, piscina, pontes e viadutos, postes, 

ponto de captação de água, ponto cotado, ponto interno e nível d´água, quadra esportiva, 

rio intermitente, rio perene, valas e drenos, vegetação de grande porte, vegetação de 

pequeno porte, via pavimentada com meio fio, via pavimentada sem meio fio, via não 

pavimentada com meio fio, via não pavimentada sem meio fio e ainda os níveis 

correspondentes às toponímias de cada uma das feições representadas ou entidades 

relativas a texto, além dos quadros, legendas e convenções. 

 Esta Cartografia, conforme as características apresentadas, fornecida ao Município 

de Guarapuava e os de sua circunvizinhança, pertencentes às Associações de Municípios 

com os quais confronta, se constitui em um produto perfeitamente passível e de base para a 

construção da Cartografia Cadastral nestes municípios, bem como para a concepção de um 

método de concepção de Cadastro Territorial Multifinalitário - CTM, conforme poderá ser 

verificado nos itens a seguir. 
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4 PROPOSTA DE UM MÉTODO DE CONCEPÇÃO DO CTM ATRAVÉS DO USO 

DA CARTOGRAFIA DISPONIBILIZADA 

 

Por se tratar de projetos de médio e longo prazos, como são os de estruturação 

de cadastros territoriais multifinalitários, sistemas de informações, preparação de produtos 

cartográficos e levantamentos de dados, há uma importante conscientização a ser 

considerada a fim de se idealizar uma proposta metodologia a ser implantada em 

Prefeituras Municipais.  

As perspectivas do abandono de projetos e/ou sua descontinuidade não são 

poucas. Assim, faz-se necessário que a estruturação de um projeto de Cadastro Territorial 

Multifinalitário (CTM), garanta um processo de permanência, bem como de continuidade, 

prevendo na sua estruturação, uma incorporação aos procedimentos de expediente e de 

rotina de trabalho. É importante a consciência de que, certamente serão necessários a 

quebra de paradigmas, o enfrentamento de situações adversas, seja de cunho político, seja 

de funcionários habituados a uma determinada forma de trabalho e que se sentem 

ameaçados, diante de mudanças. 

Às Prefeituras Municipais são atribuídas competências das mais variadas e 

abrangentes, com muitas prioridades de mesmo escalão, como por exemplo, saúde, 

educação, planejamento urbano, dentre outras. É importante que a implantação do Cadastro 

Territorial Multifinalitário crie as possibilidades de sua utilização nestas variadas 

competências, atendendo à sua própria conceituação e finalidade, de forma que realmente 

venha a se estabelecer como uma ferramenta eficaz na multifinalidade de uso e na gestão 

do território.  

Para tanto, será necessário que a sua estruturação vise sua vinculação com a 

maior variedade de dados possíveis, como por exemplo, Planta de Valores Genéricos (base 

de cálculo para o lançamento dos impostos de competência municipal – IPTU , ISS, ITBI), 

alvarás de licença de construções e de instalação, certificados de conclusões de obras, 

expedição de numeração predial, projetos de loteamentos, desmembramentos, 

condomínios, ocupações irregulares, logradouros, diretrizes de zoneamento de uso e 

ocupação, restrições ambientais, dados físicos, sociais e econômicos, topográficos, e ainda 

relativos à saúde, educação, etc. 

O modelo de administração pública ainda tem se voltado às metas de se 

cumprir promessas de campanha e na entrega de obras que marcam a gestão de um 

governo, e a obra de reestruturação organizacional e de modernização administrativa ainda 

não têm sido alvo dos discursos ou tidos como prioridade, haja visto as dificuldades de 
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gestão do território e problemáticas das cidades, já abordados neste trabalho. 

Assim, é importante que o administrador público seja convencido das 

vantagens da estruturação de um Cadastro Territorial que extrapole as funções fiscais 

(tributárias), de forma que alcance um caráter multifinalitário. Mas isto não impede que 

sua estruturação principal seja a de promover o controle, a eficiência e a melhoria na 

arrecadação, através de uma implantação que garanta o cadastramento total dos imóveis 

urbanos, com as informações mínimas necessárias para sua identificação e avaliação, de 

forma a se promover justiça e igualdade fiscal. 

Os primeiros resultados da estruturação de um CTM, realmente poderá se dar 

na principal estrutura, que depende imediatamente dos seus dados, que é o setor de 

tributação. Muito provavelmente será neste setor, por mais precária que seja a estrutura, 

que se encontrarão os dados e materiais para o início dos trabalhos. 

Outra importante consideração a ser feita, são os recursos disponíveis, que 

deverão ser avaliados na concepção de uma proposta metodológica, seja os de pessoal e/ou 

financeiro e ainda, de capacitação. Cabe uma análise das condições mínimas, da relação 

custo benefício, de forma a se garantir a qualidade, considerando possibilidades de 

flexibilidade, com a devida percepção das necessidades e dificuldades. 

Assim, a proposta neste trabalho procura ter um olhar cuidadoso em relação às 

questões levantadas, considerando as carências municipais com relação às dificuldades da 

implantação de cadastros, uso de Cartografia e continuidade de projetos, partindo da 

existência da Cartografia disponível aos municípios elencados, e ainda das diretrizes 

nacionais estabelecidas para o CTM, conforme Portaria 511/2009, anexa a este trabalho.  

De maneira que o método proposto possa ser melhor elucidado a figura 9, 

apresenta um fluxograma, que se constitui das etapas de elaboração descritas a seguir. 
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4.1 MANIPULAÇÃO DA CARTOGRAFIA  

 
As informações vetoriais provenientes da restituição, constante da Cartografia 

urbana, recebida pelos Municípios pertencentes às associações de municípios consultadas, 

contém dados a respeito das feições visíveis na imagem fotográfica, obtida através do 

levantamento aerofotogramétrico. O arquivo recebido é composto de várias layers, que são 

níveis ou camadas de informações. 

Analisando o material, percebe-se que o mesmo, embora em meio digital, 

mantém características típicas de uma restituição analógica, cujo produto final é o papel. 

Ocorrem descontinuidades, interrupções em feições vetoriais para se acrescentar 

informações de texto, como cotas, nomes de logradouros, etc. Também pelo fato do recorte 

se dar no formato A1, as feições tem a presença da descontinuidade e ruptura nas bordas 

das folhas, necessitando ser editadas, conforme demandar a sua utilização ou vinculação 

com um sistema de informação geográfica (SIG) . A edição ou manipulação da Cartografia 

sugerida neste trabalho, não leva em conta necessariamente o uso de um SIG ou de um 

sistema de Desenho Assistido por Computador (CAD) específico, mas uma edição que é 

passível ser realizada nos microcomputadores (PCs) de boa configuração, disponíveis 

atualmente no mercado e em qualquer ambiente CAD que a Prefeitura disponha. Um 

exemplo seria o SPRING10
 ou outros softwares disponíveis no mercado.   

A edição e manipulação que se propõe, constitui na juntada das folhas 

correspondentes a toda articulação, seguida da separação em arquivos de acordo com os 

temas afins de cada camada (layer), como por exemplo: a separação em um único arquivo, 

das camadas correspondentes à curva de nível intermediária, à curva de nível mestra, às 

informações das cotas (altitute), como das cotas correspondentes a cada curva, dos pontos 

cotados, dos pontos internos e de nível de água. Todas estas camadas seriam então 

separadas em um arquivo, que pode ser denominado de altimetria, para elaboração de uma 

planta de altimetria, conforme pode ser visualizado na figura 10. 

Um outro exemplo de possível edição e manipulação, seria a separação de cada 

uma das camadas (layers) que pudesse dar origem a um arquivo único, com informações 

da hidrografia. Um exemplo seria a separação das camadas correspondentes ao rio 

intermitente, rio perene, valas, pontos de captação de água, textos correspondentes aos 

nomes dos rios, alagados e lagoas, conforme pode ser observado na figura 11.  

________________________ 

10. SPRING – Sistema de Processamento de Informações Georeferenciadas (software gratuito, disponível no site do 

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) - Ministério da Ciência e Tecnologia). 
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Quando da necessidade de se visualizar dados altimétricos juntamente com 

dados de hidrografia, para a produção de um mapa urbano de limites de bacias 

hidrográficas ou, para outros estudos que demandam este tipo de informação cartográfica, 

procede-se a sobreposição destes dois arquivos montados previamente, conforme pode ser 

observado na figura 12. 

Esta edição e elaboração de plantas a partir da Cartografia disponível em meio 

digital, é passível de ser construída em qualquer ambiente CAD. Desta forma, a prefeitura 

já teria condições de dispor de vários mapas temáticos para os mais variados fins, a partir 

das camadas (layers) de informações já constantes do mapeamento disponibilizado. 

Um incremento possível, a partir desta edição e manipulação, seria a inserção 

de outras camadas de informações sobre os mapas temáticos base elaborados que, 

permitiriam a elaboração de um mapeamento temático de gestão territorial.  

Exemplo disto, seria a construção de uma camada no arquivo correspondente à 

sobreposição da altimetria com a hidrografia, não existente na Cartografia disponível, que 

poderia ser denominada de Faixa de Área de Preservação Permanente (APP). 

A Lei Federal 4771/1965, que institui o Código Florestal, estabelece que em 

seu artigo 2, com redação dada pela sua alteração através da Lei Federal 7803/89, que deve 

ser considerada área de preservação permanente àquelas situadas ao longo dos rios ou de 

qualquer curso d´água. Esta área de preservação permanente deve ser de 30,00 metros ao 

longo de cursos d´água de até 10,00 metros de largura e de 100,00 metros ao longo de 

cursos d´água de 50,00 metros a 200,00 metros de largura.  

Assim, no mapa temático de hidrografia já elaborado, pode ser construída a 

camada Faixa de APP, a partir da construção de linhas paralelas às provenientes do 

mapeamento aerofotogramétrico e que se constituem no traçado das águas correntes e 

dormentes (correspondentes às camadas denominadas “rio intermitente” e “rio perene”, 

constantes da Cartografia). A estes dados a serem montados a partir da legislação, 

poderiam se somar os dados existentes nas prefeituras, correspondentes às áreas passíveis 

de alagamento e inundações. As camadas correspondentes às curvas de nível, pontos 

cotados e áreas de banhado, são de grande valia nesta construção. 

Assim, de forma a prover uma incrementação ainda maior de dados e de 

produção de uma Cartografia que possibilite a gestão territorial, se somaria à camada 

criada de Faixa de APP, às correspondentes às áreas já conhecidas ou projetadas de 

alagamento e sujeitas à inundação, resultando em um mapeamento temático de restrição à 

ocupação, a exemplo da figura 13. 
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Estes exemplos de manipulação da Cartografia e de sua organização na 

elaboração de mapeamentos temáticos, constituem uma pequena parte do que pode ser 

construído a partir da Cartografia existente e, foram elaborados com vistas a se demonstrar 

o quanto pode ser feito a partir do que se tem disponível. 

 

4.2 O CADASTRO TERRITORIAL NA PREFEITURA DE GUARAPUAVA E SUA 

VINCULAÇÃO COM A CARTOGRAFIA  

 

Os cadastros das prefeituras municipais, por mais precários que sejam, 

atribuem um código de identificação para a unidade imobiliária cadastrada, chamado de 

indicação ou identificação fiscal. 

Este código muitas vezes é formado pela combinação de números 

correspondentes a um distrito estabelecido (não com uma extensão territorial determinada 

por um loteamento ou bairro), que por sua vez é subdividido em setores, quadras e lotes. 

Em outros modelos também são representados por um número, com dígitos verificadores, 

para evitar erros no momento da digitação e duplicidade de codificação. Com o 

crescimento da cidade, criam-se novos distritos tributários. Estes distritos ou setores não 

guardam muitas vezes, exatamente uma correlação entre si, podendo se dizer, que são 

aleatórios e criados conforme a necessidade. 

O CTM da Prefeitura de Guarapuava possui um código, que é o identificador 

do contribuinte, e é chamado de número de controle da indicação fiscal ou simplesmente 

de número de controle, que é originário do que é chamado cadastro anterior. Este número é 

composto por até seis dígitos, possuindo o que se chama de dígito verificador na sua 

composição e é utilizado como o código de tributação, vinculado ao lançamento de 

impostos e à divida ativa, vinculado ao Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou ao Cadastro 

Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), que se constitui na identificação de um determinado 

contribuinte, detentor de um determinado imóvel.  

O código identificador da parcela, correspondente ao imóvel tributado, 

constitui-se em uma combinação de números que dão referência à sua localização, que diz 

respeito ao Setor_Quadra_Lote (SQL) seguido da identificação das edificações existentes 

nos lotes e ainda dos sub-lote (possíveis fracionamentos existentes). 

A Articulação das Folhas do Levantamento Aerofotogramétrico em escala 

1:2.000, apresenta o reticulado com retângulos de 1.000,00 m por 1.600,00 m (tamanho 

real). Cada um destes retângulos é chamado de Setor. O número que representa o Setor, é 

composto pela combinação de 6 dígitos: os 3 iniciais (da esquerda para a direita) estão 
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relacionados à coordenada E (Este ou Leste) e os 3 finais, relacionados à coordenada N 

(Norte) do ponto/canto inferior esquerdo de cada retângulo (não considerada a unidade de 

milhão). 

A sobreposição de uma malha a cada um dos setores (retângulos) permite a 

codificação da quadra. Esta malha é construída de forma a impedir que o código da quadra 

venha a se repetir dentro de cada Setor. A codificação do setor e quadra podem ser 

observados nas figuras 14 e 15. 

As parcelas que compõem a quadra, identificadas por lotes, são codificadas e 

nomeadas, obedecendo-se o sistema métrico na somas das testadas ou medidas de frente de 

cada parcela, fechando-se o perímetro da quadra, conforme pode ser observado na figura 

16.   

O ponto inicial ou ponto zero da medição se dá no canto de quadra situado ao 

norte e a oeste e segue em sentido horário. 

O código de identificação da parcela é atribuído à unidade de lote, e é 

composto, então, de 14 dígitos, sendo 6 dígitos para a numeração do setor, 4 dígitos para a 

numeração da quadra e 4 dígitos para a numeração do lote. O uso da articulação para a 

determinação do setor cria condições de atualização lógica quando da inserção de novas 

parcelas a serem cadastradas. Esta mesma codificação faz parte dos boletins de 

informações cadastrais e do banco de dados correspondentes a cada parcela e ainda da 

planta cartográfica, chamada de referência cadastral, que possui a identificação da 

codificação no arquivo gráfico. 
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A planta de referência cadastral foi construída a partir do levantamento 

aerofotogramétrico, que se constitui da Cartografia disponibilizada. O procedimento se deu 

de forma que cada uma das folhas, disponíveis em meio digital, pertencentes ao 

levantamento que compõem a articulação para toda a cidade, fossem incorporadas umas às 

outras e então separadas as informações correspondentes ao sistema viário (que engloba as 

camadas correspondentes àqueles denominados de via_n_pav_m_fio, via_n_pav_s_mfio, 

via_pav_m_fio, via_pav_s_mfio)  e ainda o muro e grade (que representa as divisas dos 

imóveis materializadas, como por exemplo muros, cercas, gradil). As camadas foram 

separadas de cada uma das folhas correspondentes e, posteriormente incorporadas quando 

da montagem de um arquivo único.  

As camadas correspondentes ao sistema viário, originalmente na Cartografia 

disponível, composta das quatro camadas anteriormente citadas, podem ser adicionadas em 

uma única camada, denominada de sistema viário ou ainda sistema viário_ano do 

levantamento.  

As informações das camadas com relação à existência de pavimentação, meio 

fio, ou outros dados, são incorporados em um outro momento, quanto do tratamento da 

informação a nível de cadastro de logradouros. 

Sobre este arquivo único construído (correspondente ao sistema viário e 

camadas onde se visualizam as divisas materializadas das parcelas) e com as plantas de 

quadra disponíveis (mesmo que em papel no Setor de Cadastro) e seus correspondentes 

boletins de informações cadastrais, bem como os documentos dos imóveis disponíveis, 

foram construídas as novas plantas de quadra, o que necessitou a criação de mais três 

camadas (níveis) de informações:  

• a de quadras, que corresponde ao contorno de quadra, definido pelo alinhamento de 

cada uma das parcelas; 

• a de parcelas (lotes), que corresponde às divisas internas das quadras e  

• a do código de identificação da parcela, que corresponde à inserção do código SQL 

para cada uma delas.  
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A atualização da planta de referência cadastral se dá através de levantamentos 

topográficos, de levantamentos com GPS e ainda através do recebimento dos arquivos 

digitais dos loteamentos aprovados e ainda dos processos de desmembramentos e 

unificações de lotes. 

Embora seja necessário e indispensável, devendo ser prevista em um método 

de implantação de CTM, ainda não existe no caso da Prefeitura de Guarapuava e também 

em nenhuma das prefeituras pertencentes às associações consultadas, a implantação de 

uma rede de referência cadastral municipal, para que os levantamentos e projetos sejam 

devidamente amarrados à Cartografia existente. Assim, no caso da Prefeitura de 

Guarapuava, as amarrações são realizadas, quando o levantamento não se utiliza de GPS 

ou de pontos já materializados, com base em pontos bem identificados na Cartografia 

existente. 

Os marcos implantados com o mapeamento aerofotogramétrico não são 

suficientes para o estabelecimento de uma rede de referência municipal, mas constituem-se 

nos pontos de partida para a criação da mesma, partindo daí, a sua densificação. 

Outro código criado pela Prefeitura de Guarapuava é o de logradouros, sendo 

denominado de SQF. Utilizando-se da planta de referência cadastral e de posse de cada 

uma das denominações de logradouros existentes (ruas, avenidas, travessas, etc.) foi criado 

o código SQF (código composto pelo setor, quadra e face de quadra). O número do Setor e 

Quadra são os mesmos do SQL e o número da face de quadra é composto pelo código dado 

a cada logradouro, que é composto de 5 dígitos.  

A Planta de Valores Genéricos de Guarapuava, que é base para o cálculo do 

valor dos impostos (IPTU e ITBI), estabelece um valor em Reais (R$) para cada metro 

quadrado de terreno na cidade. O sistema de tributação é alimentado por estes valores 

através do SQF, onde é montada uma tabela de valores para cada face de quadra. 

A planta de referência cadastral é fornecida para qualquer usuário através de 

CD (Compact Disc), envio por e-mail ou em papel, excetuando-se as informações 

correspondentes às divisas dos lotes (parcelas) e códigos individuais das parcelas. Estes 

dados necessitam ser verificados na própria prefeitura, nos trâmites de processos que 

tratam de desmembramentos, unificações, loteamentos, aprovações de áreas para abertura 

de matrícula junto ao registro de imóveis, etc. Nesta mesma planta, estão também definidos 

os limites de atuação dos serviços de registros de imóveis. Assim, quem consulta a planta 

de referência cadastral, sabe o ofício a que pertence o imóvel objeto de consulta. 

Os demais produtos cartográficos produzidos na Prefeitura de Guarapuava 

também se referenciam à planta de referência cadastral, que são sobrepostas de acordo com 
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cada finalidade. Exemplos disso, são as plantas de infraestrutura urbana (rede de água, rede 

de energia elétrica, rede de esgoto, de pavimentação), de equipamentos comunitários 

(escolas, unidades de saúde, praças, parques), de regulação do uso do solo urbano 

(zoneamento, de áreas de preservação permanente, de projetos específicos, de proteção de 

mananciais, de zonas especiais de interesse social), dentre outros. 

Alguns destes mapeamentos e arquivos constantes da Cartografia consultada 

foram disponibilizados pela prefeitura de Guarapuava, conforme dispõe autorização anexa 

a este trabalho e serão utilizados como exemplo no Capítulo que trata da proposta de 

metodologia de cadastro territorial multifinalitário para prefeituras municipais.  

 

4.3 ELABORAÇÃO DA PLANTA DE REFERÊNCIA CADASTRAL  

 

A portaria 511/2009 das diretrizes nacionais para o CTM, estabelece, em seu 

artigo primeiro e segundo, que o mesmo (CTM) deve ser o inventário oficial e sistemático 

do Município, que será determinado através do levantamento dos limites de cada parcela, 

que é a menor unidade do cadastro, definida como uma parte contígua da superfície 

terrestre, com regime jurídico único e, que deve receber uma identificação numérica 

inequívoca, única e estável.  

O ponto principal é que a parcela cadastrada tenha um número de identificação 

como o Cadastro de Pessoa Física, o conhecido CPF. Toda informação que estiver 

relacionada a esta parcela deve ficar arquivada, seja em papel (fichas cadastrais, processos, 

dívidas, transmissões) seja em banco de dados, vinculada a este código de identificação. 

Este mesmo código deve também ser utilizado nas plantas cadastrais correspondentes 

(planta de referência cadastral, plantas de quadra), permitindo desta forma, o vínculo dos 

dados da parcela com sua representação gráfica. 

Alguns estudos e propostas, de como se estabelecer este código, já foram 

tratados no trabalho, onde se verificam algumas possibilidades. 

Deve ficar a critério de cada municipalidade a escolha do código que julgar 

mais adequado à sua realidade, ou até que seja estabelecida uma normatização que vise à 

sua padronização. O importante é o que o seu estabelecimento permita a identificação 

inequívoca da parcela cadastrada. 

A proposta de criação deste código, neste trabalho, é o exemplo utilizado pela 

Prefeitura de Guarapuava, denominado de SQL. Pelo fato de os setores estarem vinculados 

à articulação das folhas da Cartografia, a sua utilização tanto permite o acréscimo de novos 

setores dentro de uma lógica adequada, quanto o seu georreferenciamento, impedindo que 



81 
 

 
 

haja sobreposições ou dúvidas com relação à localização.  

Esta metodologia de determinação de setores, também atende ao disposto nas 

diretrizes nacionais para o cadastro territorial multifinalitário, quando dispõe em seu artigo 

10, que o levantamento cadastral para a identificação geométrica das parcelas territoriais 

deve estar referenciado ao Sistema Geodésico Brasileiro – SGB (Sirgas 2000), e ainda ao 

que dispõe o artigo 12, que diz que o CTM utilizará o sistema de projeção universal 

transversa de mercator (UTM), até que seja definida uma projeção específica. Da mesma 

forma, o restante da composição (codificação das quadras e lotes) pode seguir o mesmo 

exemplo, com vistas a se chegar à determinação do código único de identificação da 

parcela.  

A planta de referência cadastral deve, então, ser montada através do sistema 

viário existente, disponível na Cartografia urbana em meio digital e suas atualizações, 

através dos contornos de quadra (disponível em parte na Cartografia disponível através das 

camadas nominadas de muro e grade e ainda cercas), das plantas de quadra e de 

loteamentos existentes na prefeitura municipal, da inserção e codificação dos setores e da 

codificação das quadras, o que pode ser feito através da Cartografia disponível, com a 

inserção de novas camadas. 

A planta de cada quadra (planta de quadra) deve ser montada dentro da planta 

de referência cadastral, e não necessariamente através de uma arquivo para cada quadra. 

Esta montagem pode se utilizar da camada muro e grade (da Cartografia disponível em 

meio digital que corresponde às divisas de imóveis materializadas e visíveis “in loco”), dos 

registros das parcelas já cadastradas e de informações correspondentes aos documentos dos 

imóveis, das plantas de quadra e de loteamentos, lembrando que o objetivo na elaboração 

das Plantas de Quadra, não tem o foco principal na representação legal das divisas dos 

imóveis, mas na sua localização e posterior utilização em mapeamentos gerais de uso e 

ocupação do solo, de gestão e regulação urbana, de plantas de valores de imóveis urbanos, 

etc.  

É importante ressaltar, que a proposta da montagem da planta de quadra se dá a 

partir da Cartografia existente (mapeamento aerofotogramétrico na escala 1:2.000), não a 

partir de um levantamento com precisão topográfica, mas que vem a atender ao disposto na 

portaria das diretrizes para o cadastro territorial multifinalitário, conforme disposições do 

artigo 13, parágrafo segundo. 

Conforme já abordado no presente trabalho, a elaboração das plantas de quadra 

quanto à representação do legal versus o físico e quanto à sua precisão, ainda tem sido 

objeto de muita discussão nos congressos de Cartografia e de cadastro territorial 
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multifinalitário, não devendo o município aguardar o esgotamento desta discussão, 

podendo definir o método que deverá se utilizar, mas compatível com as suas condições de 

execução.  

As diretrizes nacionais para o cadastro indicam, em seu artigo 13, que os 

vértices que definem os limites de cada parcela, devem constituir-se em uma figura 

geométrica fechada, sendo que os limites legais obtidos por meio de levantamentos 

geodésicos e topográficos e os limites físicos por métodos topográficos, geodésios, 

fotogramétricos e outros que proporcionem precisões compatíveis. 

Assim, nada impede que a representação física das parcelas e os fechamentos 

de quadra se utilizem da Cartografia disponível e que, as informações legais dos imóveis 

sejam incorporados aos bancos de dados e às informações relativas aos boletins de 

informações cadastrais de cada parcela e, ainda, que em um momento propício, venham a 

se correlacionar, na forma em que dispõe as diretrizes nacionais, em seu artigo quarto, 

onde deverá ser constituído o Sistema de Cadastro e Registro Territorial (SICART). 

Desta forma, o modelo proposto, deverá gerar um arquivo com os seguintes 

níveis de informação: 

1. Sistema viário existente (originários da Cartografia existente e do sistema 

viário dos loteamentos inseridos como forma de atualização da Cartografia), texto com 

denominação e código de identificação do logradouro. 

2. Setores – divisão e codificação. 

3. Quadras - contorno de quadras e sua respectiva codificação. 

4. Lotes – subdivisão interna da quadra com o respectivo texto com o código 

de identificação da parcela. 

Estas camadas correspondem às informações mínimas necessárias à 

composição da planta de referência cadastral. 

Ainda, poderia se acrescentar à planta de referência cadastral, algumas 

camadas independentes, correspondentes ao layout da carta, camada com informação do 

perímetro urbano, delimitação e denominação de bairros, delimitação das áreas de 

abrangência dos cartórios de registro de imóveis. 
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4.4 INFORMAÇÕES DA PARCELA E OS DADOS MÍNIMOS NECESSÁRIOS À SUA 

COMPOSIÇÃO E ATUALIZAÇÃO QUANDO DA COMPOSIÇÃO DO BOLETIM DE 

INFORMAÇÕES CADASTRAIS. 

 

Os boletins de informações cadastrais (BIC´s) encontrados atualmente nas 

prefeituras municipais, por muitas vezes, incorporam dados que posteriormente deixam de 

ser atualizados. São informações que são coletadas em um momento específico da 

implantação de um projeto de cadastramento ou de recadastramento, que posteriormente, 

não passam por uma rotina de atualização. 

Por vezes, são incorporados aos boletins, informações de caráter detalhado, 

como por exemplo, dados internos da edificação, como existência de azulejos, tipo de 

esquadrias, forro ou laje, tipo de beiral (de laje ou de madeira), etc. 

Também são encontrados nos BIC´s, informações a respeito da infraestrutura 

dos logradouros (vias), como por exemplo, da existência ou não de rede de água, de 

esgoto, de iluminação pública, de rede elétrica, pavimentação, largura e calçamento de 

passeio (calçada), etc., que não necessitam necessariamente serem incorporadas aos BIC´s, 

mas ao cadastro de logradouros, tratado posteriormente no trabalho. 

A proposta para a composição de um BIC neste trabalho, atende ao que dispõe 

a Portaria 511/2009, em seu artigo 19, onde dispõe que deverá haver uma integração de 

dados entre sistemas, onde todos deverão estar integrados a um sistema de caráter básico 

comum, de conteúdo mínimo, que favoreça a sua atualização. Este conteúdo mínimo seria 

aquele compreendido pela caracterização geométrica da parcela, seu uso, sua localização e 

seu proprietário ou ainda, seu detentor de domínio útil ou possuidor. 

Desta forma se define, então, o sistema básico, sendo que os demais 

compreenderiam o que a portaria trata por cadastros temáticos, que seriam o fiscal, o de 

logradouros, de edificações, de infraestrutura, ambiental, sócioeconômico, dentre outros de 

forma a se promover que a multifinalidade de uso possa ser um processo evolutivo aberto, 

de integração gradativa dos diferentes temas e que deve ocorrer ao longo dos anos, 

conforme se estabelece no artigo 21 da portaria. 

Ainda assim, é importante considerar que, por mais precários que sejam os 

cadastros nas prefeituras municipais, os mesmos têm por finalidade primeira, atender à 

função fiscal, entendida aqui por tributação. Assim, ainda que o cadastro fiscal tenha sido 

incorporado como um dos temas na portaria, a implantação de um sistema básico deve 

incorporar na sua composição, também o necessário à tributação. 
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Desta forma, o modelo proposto neste trabalho, para a composição de um BIC, 

deve incorporar, no mínimo, as seguintes informações: 

1. A identificação da parcela (código de identificação SQL – setor-quadra-lote, 

código do logradouro e número predial, bairro, loteamento, quadra do loteamento, lote do 

loteamento, unidade, identificação de fracionamento, código de endereçamento postal, 

cidade, estado). 

2. A identificação do contribuinte (código de identificação do contribuinte ou 

código de identificação da tributação, nome, CPF ou CNPJ, endereço de entrega da guia 

referente ao imposto predial e territorial). 

3. A identificação da titulação da parcela (particular ou pública- 

federal/estadual/municipal) com as devidas informações documentais de registro como 

número de matrícula, número da transcrição e ainda outras informações referentes ao 

domínio, caso o contribuinte não possua o devido registro, mas uma escritura de compra e 

venda, um título de concessão, dentre outros, que possam dar comprovação à posse. 

4. A identificação das características do terreno, como por exemplo, topografia 

(normalmente são utilizadas informações do tipo em nível, abaixo do nível da rua, acima 

do nível da rua), situação na quadra (esquina, meio de quadra, encravado) pedologia 

(normal, banhado, turfoso, rochoso, inundável) e ainda os dados referentes às medidas da 

parcela, testada, área, profundidade, fração ideal, área comum. 

5. A identificação da parcela como edificada ou não edificada e se edificada as 

informações das edificações, que são as que permitam sua atualização e manutenção como 

área edificada, número de pavimentos, tipo arquitetônico (casa, sala, apartamento, 

barracão, cobertura), estrutura da edificação (alvenaria, madeira, pré-fabricado) estado de 

conservação (ótimo, bom, ruim), idade aparente, padrão da edificação (sub-habitação, 

baixo, médio-baixo, médio, médio-alto, alto) uso (não utilizado, residencial, comercial, 

industrial, educacional, saúde, religioso), dados da regularidade da edificação (número de 

alvará de aprovação de projeto e licença para construir, número do certificado de conclusão 

de obras). 

 

4.5 O CADASTRO DE LOGRADOUROS 

 

O cadastro de logradouros é de fundamental importância em um sistema de 

cadastro territorial multifinalitário e deve constituir-se em um dos principais e primeiros a 

serem elaborados, pois consiste em informação de base. 

Ao logradouro, também deve estar relacionado um código único de 
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identificação. Este código pode ser composto de um número com uma determinada quantia 

de dígitos que sejam suficientes para o sistema viário existente e ainda projetado. 

A planta de logradouros deve ser construída utilizando-se da planta de 

referência cadastral, não sendo necessária a disponibilização de todas as camadas de 

informações constantes desta planta. Serão necessários o sistema viário existente, os 

contornos de quadra, a codificação dos setores e a codificação das quadras, e deverá ser 

inserida uma camada denominada eixo de logradouro, que deve ser criada. 

A Cartografia, em meio digital, consultada neste trabalho, possui uma camada 

denominada eixo_vias_top, mas da forma como se apresenta construída, precisa ser 

manipulada ou então uma nova camada ser elaborada, conforme se descreve a seguir. 

No caso da elaboração que não vise à vinculação imediata com um sistema de 

informações, que possa associar as informações gráficas com as do banco de dados, 

poderão ser sobrepostas várias camadas de eixos, tantas quantas forem as informações 

individuais de cada eixo de logradouro, em um ambiente de CAD qualquer. A camada de 

eixos de logradouros deve ser constituída de linhas individuais, construídas entre os 

contornos de quadra, finalizando e recomeçando a cada intersecção de via, de forma a ser 

estabelecido um segmento do logradouro a cada quadra, como pode ser observado na 

figura 17. 

No caso da utilização em ambiente CAD, o arquivo a ser montado deverá ser 

composto de tantas camadas quantas forem as informações a serem construídas.  

Dessa forma, as camadas deverão ser copiadas umas sobre as outras, 

mantendo-se a camada de base (eixos de logradouros) e se criando tantas quantas forem 

necessárias, como por exemplo: eixos de logradouros – rede de água, eixos de logradouros 

– pavimentação, eixos de logradouros – rede de esgoto e assim por diante. 

No caso de ser construída para uso em ambiente de um sistema de informações, 

será necessária apenas uma camada, sendo que as informações serão atribuídas no formato 

que o sistema as incorporar, mediante um banco de dados. 

De qualquer forma, será possível através da inserção da informação relativa a 

cada eixo de logradouro, a elaboração de vários mapas temáticos, tantos quantos forem as 

informações associadas ao eixo.  

A figura 18 mostra parte de um mapa de pavimentação, construído através 

desta metodologia de eixo de logradouros. 

O processo de elaboração escolhido, seja para ambiente CAD ou para um 

Sistema de Informação, dará condição da elaboração de vários mapas temáticos e ainda 

para a alimentação do cadastro multifinalitário.  
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Para um melhor controle da informação e sua atualização, é indicado que seja 

montado um banco de dados, ainda que seja em um aplicativo simples, composto de uma 

planilha. Este banco de dados, ou planilha, deverá conter o código do logradouro mais uma 

composição do código já estabelecido para a parcela, de modo que se possa identificar 

cada eixo e segmento de logradouro, de forma inequívoca. 

O modelo proposto é que, esta planilha a ser montada ou tabela de banco de 

dados, se utilize do setor e quadra que compõe o código SQL da parcela, mais o código 

estabelecido para o logradouro. Assim se teria também um código único de identificação, 

para cada segmento de logradouro, que seria composto pelo setor em que se localiza o 

segmento, pela codificação de quadra, de acordo com a face de quadra correspondente a 

cada segmento e pelo código de logradouro, correspondente ao código de logradouro 

definido para cada via constante do sistema viário, com sua denominação própria. 

Desta forma, pode se associar a cada segmento de eixo, tantas quantas forem as 

informações do logradouro naquela extensão e ainda para cada lado do mesmo, uma vez 

que também está se utilizando nesta composição da codificação correspondente à quadra e 

setor.  

Estas informações podem, por exemplo, ser as correspondentes ao valor 

atribuído ao metro quadrado da parcela naquela face de quadra, que posteriormente possa 

ser usado para o cálculo dos valores dos imóveis, às concernentes à infraestrutura 

disponível, às relativas aos serviços públicos, a exemplo dos de coleta de lixo ou de 

cobrança de taxas urbanas (como execução de pavimentação, passeio), e ainda das 

informações legais do logradouro como à sua lei de criação e denominação, conforme 

figura 19. 

São inúmeras as possibilidades de inserção da informação através dos eixos 

dos logradouros. O modelo pode se iniciar com as informações entendidas como básicas e, 

ao longo do tempo, passar por incrementações e detalhamento.  

No caso da pavimentação, por exemplo, pode se iniciar com a informação da 

existência ou não da pavimentação, por segmento de logradouro. No detalhamento, pode 

ser inserida a informação do tipo de pavimentação naquele segmento, a largura da via 

existente, a largura da via projetada, a hierarquia desta via em relação às funções do 

sistema viário, o recuo obrigatório das edificações, a largura das calçadas, dentre outras 

informações. 
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Figura 19: Exemplo de Tabela de Eixo de Logradouros 

 

Importante ressaltar, que as informações contidas na tabela de logradouros, 

quando de sua associação com o banco de dados correspondente ao dos boletins de 

informações cadastrais (onde há a opção por estes boletins de que a informação a respeito 

da infraestutura conste do boletim de cada parcela, a exemplo dos boletins originários do 

projeto CIATA) podem atualizar ou preencher os campos correspondentes no boletim de 

cada parcela, de forma automática, através de uma rotina de programação, eliminando 

possíveis erros de digitação, quando a opção de seu preenchimento é de boletim a boletim 

ou de parcela a parcela. 

 

4.6 REDE DE REFERÊNCIA CADASTRAL 

 

Conforme já abordado, a Cartografia de que trata este trabalho, está 

referenciada ao Sistema Geodésico Brasileiro da época (1996) e da Rede Geodésica da 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMA), do Estado do 

Paraná.  

Assim, a rede planimétrica de referência está amarrada à rede geodésica 

implantada pelo IBGE/DSG referente ao “Datum” SAD 69 e em coordenadas UTM e a 

rede altimétrica de referência está amarrada à rede de nivelamento do IBGE-DSG - 
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“Datum” Marégrafo de Imbituba-SC. 

Os pontos de apoio utilizados para este mapeamento constituem-se de pontos 

implantados na área mapeada, através de marcos de concreto, cujas coordenadas também 

foram determinadas no Sistema Geodésico da época. Embora estes pontos tenham sido 

utilizados no apoio ao mapeamento e ainda, permanecem implantados na área mapeada, 

não constituem em uma rede de referência cadastral, pois não são suficientes para os 

objetivos da mesma. De qualquer forma, a rede deve ser formada a partir destes pontos, 

podendo ser entendida como uma densificação dos mesmos, isto é, a partir dos pontos 

existentes, criam-se novos pontos com coordenadas conhecidas. 

Estes novos pontos a serem criados e implantados, deverão constituir-se na 

rede de referência cadastral. Para tanto, deverá o Município estabelecer a quantidade 

necessária e planejar a localização de cada um dos marcos a serem implantados.  

Será necessária a elaboração das monografias dos marcos implantados 

(memorial que contém as informações relativas a um marco geodésico, como 

numeração/identificação, coordenadas geográficas, coordenadas UTM, sistemas utilizados 

(SAD69, SIRGAS2000), Datum de referência, caminhamento para se chegar ao local onde 

ele se encontra, fotografia, dimensões, etc...) e também um croqui com a localização 

devida de cada ponto e legenda ou planilha associada ao mesmo, com a informação das 

suas respectivas coordenadas. 

A escolha da localização de cada marco deve levar em conta alguns critérios, a 

fim de cumprir com os objetivos de seu estabelecimento como, por exemplo, a sua 

proximidade com áreas ainda não loteadas, para permitir a facilidade da amarração do 

projeto à coordenada do ponto implantado e, por fim, à Cartografia existente, dando 

condições à sua atualização. 

Conforme já abordado, o Sistema Cartográfico Brasileiro passa por uma fase 

de transição, estabelecido que o SIRGAS2000 (Sistema de Referência Geocêntrico para as 

Américas) é o novo referencial geodésico para o Sistema Geodésico Brasileiro e não mais 

o SAD 69.  

Como a Cartografia de que trata este trabalho, encontra-se referenciada ao 

sistema SAD 69, faz-se necessário sua transformação para o SIRGAS2000, tanto dos 

arquivos em meio digital correspondentes às mesmas, quanto dos marcos de coordenadas 

conhecidas implantados. É aconselhável que o processo de transformação ocorra antes da 

densificação da rede de pontos de coordenadas conhecidas, para o estabelecimento da rede 

de referência cadastral.  

Os parâmetros de transformação a serem utilizados são disponibilizados pelo 



91 
 

 
 

IBGE e a normativa em vigor, estabelecida para a qualidade dos marcos a serem 

implantados é a NBR 14.166, de 1988.  

Conforme determina a normativa, os objetivos do estabelecimento de uma rede 

de referência cadastral municipal deverão ser os de apoiar a elaboração e atualização dos 

mapeamentos municipais, de promover a possibilidade da amarração de todos os serviços 

de topografias, de modo à sua incorporação ao mapeamento do município, e de referenciar 

todos os serviços topográficos de demarcação, de projetos, de implantação e 

acompanhamento de obras de engenharia, de urbanização, de implantação de novos 

loteamentos e de cadastros imobiliários para registros públicos e multifinalitários. 

O Município, para a sua instrumentalização técnica, de forma a estabelecer a 

sua rede de referência cadastral, deverá contar com profissionais especializados, que 

correspondam a esta área específica.  
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5 IMPLEMENTAÇÃO 

 

5.1 INCORPORAÇÃO DO CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DAS PARCELAS EM 

PROCEDIMENTOS QUE POSSIBILITAM A ATUALIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO, A 

FISCALIZAÇÃO E A GESTÃO TERRITORIAL 

 
As Prefeituras Municipais, para quaisquer procedimentos, devem trabalhar 

através de um sistema de protocolo. Quando se tratar de requerimentos, que dizem respeito 

ou que envolva uma propriedade urbana, no momento do protocolo, devem ser solicitados 

alguns documentos obrigatórios, dentre eles a certidão de matrícula do imóvel, ou outro 

documento de registro do imóvel, como transcrição, o título de concessão, escritura e ainda 

cópia do carnê do IPTU. 

Ao carnê do IPTU, devem ser incorporados em uma página de informações do 

imóvel, o SQL (correspondente ao código da parcela), sem a qual o processo protocolado 

não deverá prosseguir.  

Alguns exemplos de solicitação, via protocolo, que envolvem um imóvel 

urbano, dizem respeito à expedição de numeração predial, à licença e aprovação de projeto 

para edificação, ao certificado de conclusão de obras, à aprovação de projeto de 

desmembramento, unificação e parcelamento, do tipo loteamento.  

Cada uma destas solicitações deve tramitar pelo setor do CTM, para dar 

garantia às atualizações cadastrais, o que normalmente não ocorre nas prefeituras 

municipais, pela estrutura segmentada, como normalmente estão organizadas. Também, 

cada documento expedido pela Prefeitura Municipal, que envolva o imóvel urbano, deve 

conter obrigatoriamente a identificação do código de identificação da parcela. 

A numeração predial, por exemplo, pode vir a ser um valioso instrumento de 

atualização cadastral e de fiscalização. Normalmente, o requerente a solicita de forma 

independente de qualquer outro procedimento.  

O objetivo de se requerer a numeração predial, geralmente está vinculado ao 

pedido de ligação de água e de energia elétrica às respectivas concessionárias destes 

serviços, nos municípios. O requerente, muito provavelmente, só efetuará este pedido 

quando inicia ou quando a edificação já é existente.  

Existem apenas três possibilidades para a verificação da regularidade desta 

edificação: a de ser uma edificação clandestina (construída sem o licenciamento por parte 

do município); a de ser uma edificação que possui licença e aprovação de projeto de 

edificação, mas que não requereu o certificado de conclusão de obras (também conhecido 
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como o habite-se); a que fez o procedimento completo de licenciamento de edificação e 

que possui o certificado de conclusão de obras. 

Desta forma, se for incorporada uma rotina de verificação, através da 

expedição da numeração predial e do código da parcela, a prefeitura municipal tem como 

direcionar de forma mais eficiente suas ações de atualização cadastral e de fiscalização, e 

consequentemente de gestão do território. 

Para tanto, quando a mesma é fornecida, deve-se obrigatoriamente tramitar no 

setor de CTM, para que a informação seja atualizada no banco de dados referente às 

informações cadastrais daquele imóvel. O cruzamento da informação a partir do banco de 

dados, das numerações prediais expedidas com a informação de imóveis cadastrados como 

não edificados ou territoriais, poderá gerar um relatório de imóveis, que deverão ser objeto 

de fiscalização ou ainda um mapa com as localizações dos imóveis onde foram expedidas 

as numerações.  

O procedimento trará as seguintes vantagens: permitir a atualização cadastral, 

de um imóvel não edificado para edificado, com a incorporação dos dados referentes à 

edificação; permitir a notificação para a regularização da edificação construída sem o 

devido licenciamento; permitir a notificação para que seja dada entrada na solicitação do 

certificado de conclusão de obras, quando se tratar de obra licenciada; racionalização das 

ações de fiscalização, que normalmente não têm endereço certo de atuação, fazendo com 

que os agentes fiscais circulem aleatoriamente pela cidade, procurando identificar 

edificações clandestinas. 

Da mesma forma que, o requerimento e a finalização da expedição da 

numeração predial devem tramitar pelo CTM, outros procedimentos que envolvam 

alteração das informações cadastrais de um imóvel, também devem tramitar. 

Assim, deve ser criada uma rotina de procedimento, através do sistema de 

protocolo, que o processo tramite inicialmente pelo CTM, a fim de se coletar as 

informações cadastrais do imóvel que passará por algum tipo de procedimento que 

implicará em sua alteração, e que posteriormente, volte ao mesmo para a efetivação destas 

alterações, já finalizadas, como por exemplo, unificações e desmembramentos de imóveis 

cadastrados, expedição de certificados de conclusões de obras, etc. 

Uma medida que pode sustentar esta rotina a ser implantada, seria a 

incorporação das informações cadastrais, quando do início de sua tramitação, nos selos de 

projetos a serem apresentados para análise e aprovação e, consequente emissão de licença 

para sua efetivação. Da mesma forma, quando da finalização de sua tramitação, deve ser 

prevista a incorporação de um carimbo da comprovação da atualização cadastral, como 
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pré-requisito da entrega do processo aprovado ou dos certificados de conclusões de obras 

ao interessado ou requerente. 

 

5.2. EXEMPLOS DE USO DO CTM NA GESTÃO DO TERRITÓRIO COM ÊNFASE 

NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO E REGULAÇÃO URBANA 

 

O Estatuto da Cidade, bem como os Planos Diretores dos Municípios, 

disponibilizam alguns instrumentos de gestão e regulação do uso do solo urbano, com 

vistas à minimização dos problemas socioespaciais encontrados nas cidades, ao 

cumprimento da função social da propriedade urbana, conforme já discorrido neste 

trabalho. O CTM é o instrumento que dará a possibilidade da aplicação, implementação e 

gestão do uso destes instrumentos.  

Na sequência, o trabalho trás alguns exemplos de uso do CTM, como 

ferramenta na gestão do território, com ênfase nos instrumentos de gestão e regulação 

urbana. Em alguns casos, usa dados disponibilizados pela Prefeitura de Guarapuava, para 

que os exemplos de proposta de metodologia, sejam melhor elucidados. 

 

5.2.1 Utilização do CTM no uso do instrumento de outorga onerosa 

 

Conforme estabelecem os artigos de 28 a 31 do Estatuto da Cidade, a outorga 

onerosa confere ao Poder Público municipal, a possibilidade de conceder o direito de 

construir acima do coeficiente básico estabelecido pelos planos diretores ou legislações de 

zoneamento de uso e ocupação urbana, mediante contrapartida a ser prestada pelo 

beneficiário da concessão.  

Assim, se em uma região ou zoneamento de uma determinada área urbana de 

um município, estiver estabelecido índice 2 como coeficiente de aproveitamento básico, 

significa que a edificação a ser construída no imóvel poderá corresponder a até duas vezes 

a área de lote correspondente ao mesmo, obedecidos os demais parâmetros urbanísticos 

como por exemplo taxa de ocupação11, taxa de permeabilidade do solo12, gabarito 

máximo13, dentre outros.  

________________________ 

11. Taxa de Ocupação – o índice que se obtém dividindo a área correspondente à projeção horizontal da construção pela 
área total do lote - Lei Municipal 24/2008 de Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo – Guarapuava. 
12. Taxa de Permeabilidade do Solo – índice que determina a área mínima do lote que deve ser destinada à infiltração de 
água - Lei Municipal 24/2008 de Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo – Guarapuava. 
13. Gabarito Máximo - corresponde ao número máximo de pavimentos que pode ser adotado para a edificação. Inclui o 
térreo e não inclui o subsolo - Lei Municipal 24/2008 de Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo – Guarapuava. 
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Após a elaboração dos planos diretores, alguns municípios estabeleceram em 

seus zoneamentos de uso e ocupação urbana, coeficientes básicos de aproveitamento, bem 

como coeficientes permissíveis, neste caso, mediante a concessão onerosa. Desta forma, 

passou a ser prevista a possibilidade da permissão de construção de edificações acima dos 

coeficientes básicos definidos. 

Conforme estabelece o Estatuto da Cidade, as áreas em que o direito de 

construir acima do coeficiente básico pode ser exercido, devem estar identificadas nos 

planos diretores, bem como os limites máximos de acréscimo permitidos para estes 

coeficientes, considerando-se avaliações de densificação de ocupação, capacidade de 

infraestrutura, sobrecarga de sistema viário dentre outros. 

Também estabelece o Estatuto da Cidade que, os recursos auferidos ao Poder 

Público Municipal, através da aplicação do instrumento, venham a compor fundos para 

programas habitacionais de interesse social, para processos de regularização fundiária (seja 

para execução de programas habitacionais ou para constituição de reserva de área), para 

ações de ordenamento e direcionamento da expansão urbana, para implantação de 

equipamentos urbanos e comunitários, para criação de unidades de conservação ou de 

proteção de áreas de interesse ambiental, histórico, cultural ou paisagístico, dentre outros. 

É importante para a efetivação do uso deste instrumento, que cada uma das 

áreas delimitadas nos planos diretores, sejam identificadas no CTM), através da inserção 

da informação, vinculada ao código único de identificação da parcela.  

Havendo a identificação de cada um dos imóveis inseridos nas áreas 

delimitadas através do código único de identificação da parcela e vinculando a tramitação 

dos protocolos internos a este código (conforme proposto no item 4.7), será possível no 

momento em que estiver ocorrendo o trâmite no departamento responsável pela análise dos 

projetos de licenciamento para construção que esta informação seja disponibilizada. 

Desta forma, vinculado ao CTM, poderá ser verificado pelo departamento que 

analisa a solicitação da concessão, a área de lote correspondente ao imóvel, as edificações 

já existentes, o zoneamento em que o imóvel se situa, dentre outros dados.  

Importante ressaltar que, apenas com a utilização de um código único para 

cada parcela, vinculado ao CTM, será possível gravar um histórico dos eventos 

relacionados à propriedade territorial ou realizar um acompanhamento efetivo da utilização 

deste instrumento de regulação urbana nos municípios. 

As informações vinculadas ao código da parcela possibilitarão a verificação 

dos índices urbanísticos já utilizados e ainda, possibilitará gravar no histórico deste imóvel 

os dados referentes à solicitação, as liberações ou indeferimentos, dentre outras 
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informações necessárias ao acompanhamento da utilização do instrumento. 

 

5.2.2. Utilização no CTM no uso do instrumento de direito de preempção 

 

Conforme estabelecem os artigos 25 e 26 do Estatuto da Cidade, o direito de 

preempção confere ao Poder Público Municipal, a faculdade de preferência na aquisição de 

um imóvel urbano, que possa estar sendo objeto de alienação onerosa entre particulares.  

Desta forma, se o imóvel for posto à venda, a primazia do direito de compra 

passa a ser do Poder Público Municipal, caso previsto no Plano Diretor. 

O Estatuto da Cidade estabelece que as áreas em que o Município tenha 

pretensão de exercer o direito previsto, devem estar delimitadas em seus planos diretores e 

o prazo de vigência não pode ser superior a cinco anos. 

O instrumento pode ser utilizado em casos previstos para processos de 

regularização fundiária (seja para execução de programas habitacionais ou para 

constituição de reserva de área), de ordenamento e direcionamento da expansão urbana, 

para implantação de equipamentos urbanos e comunitários, para criação de unidades de 

conservação ou de proteção de áreas de interesse ambiental, histórico, cultural ou 

paisagístico, dentre outros. 

No caso da utilização do instrumento para a execução de programas 

habitacionais ou para constituição de reserva de área, faz-se importante observar se as 

áreas delimitadas também correspondem às áreas delimitadas como Zonas Especiais de 

Interesse Social (ZEIS). 

A delimitação das ZEIS associadas ao direito de preempção é de fundamental 

importância, uma vez que o Estatuto da Cidade considera estas áreas imprescindíveis para 

os processos a serem desenvolvidos de promoção da regularização fundiária de ocupações 

irregulares por população de baixa renda e permite que o município estabeleça nestas  

áreas, parâmetros diferenciados de ocupação, que permita um melhor aproveitamento da 

área, ou seja, de aumento da taxa de ocupação, diminuição do tamanho mínimos de lotes, 

testada ou área, dentre outros. 

Importante ressaltar que, quando da efetivação do uso deste instrumento, cada 

uma das áreas delimitadas nos planos diretores, sejam áreas delimitadas para uso do direito 

de preempção ou ZEIS, estejam identificadas no CTM.  

A partir da identificação no CTM, a informação deve estar disponível nos 

sistemas utilizados para a tributação municipal, especialmente neste caso, para o Imposto 

de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI). 
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Assim, havendo a identificação de cada um dos imóveis inseridos nas áreas 

delimitadas através do código único de identificação da parcela e vinculando a tramitação 

dos protocolos internos a este código (conforme proposto no item 4.7), será possível no 

momento em que estiver ocorrendo o trâmite da venda do imóvel, que esta informação seja 

disponibilizada para as devidas avaliações e decisões do uso do instrumento antes da 

efetivação do negócio. 

Outra maneira de utilização, uma vez ocorrida a identificação do imóvel no 

CTM e no sistema de tributação e, no caso do município optar por proceder uma 

notificação aos proprietários dos imóveis delimitados, além da publicação das áreas onde o 

direito de peempção poderá vir a ser exercido, também poderá ser efetivada uma 

comunicação através de uma nota no próprio carnê de IPTU, desde que a informação esteja 

gravada junto ao código único de identificação de cada uma das parcelas. 

 

5.2.3 Utilização no CTM no uso do instrumento de parcelamento e edificação compulsório 

e do imposto progressivo no tempo 

 

Conforme estabelecem os artigos 5 a 8 do Estatuto da  Cidade, o instrumento 

de política urbana concernente ao parcelamento e edificação compulsórios, confere ao 

Poder Público Municipal a possibilidade de determinar aos proprietários de imóveis não 

edificados ou subutilizados, para que promovam o seu adequado aproveitamento, através 

do parcelamento do solo urbano e/ou da construção de edificação sob pena da aplicação do 

imposto progressivo e ainda da desapropriação mediante pagamento com títulos da dívida 

pública, caso a determinação não seja atendida. 

Assim, se no plano diretor de um município, estiverem delimitadas as áreas 

passíveis da aplicação do instrumento, é possível dar início à efetivação do mesmo.  

As áreas delimitadas podem constituir-se de vazios urbanos, de Zonas 

Especiais de Interesse Social (ZEIS) e ainda de lotes inseridos em áreas urbanizadas, com 

disponibilidade de infraestrutura e que sejam considerados subutilizados, conforme estiver 

definido em legislação municipal específica. 

Para se dar início a um processo de implementação do instrumento urbanístico 

de parcelamento e edificação compulsórios e IPTU progressivo no tempo, faz-se necessária 

a constatação de qual é a área passível da aplicação dos instrumentos.  

Esta área deve estar incluída no Plano Diretor e identificada em seu texto de 

forma descritiva ou através de mapeamento. 

Como forma de apresentar uma proposta de utilização e aplicação do 
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instrumento, seguem informações coletadas junto ao Município de Guarapuava, de acordo 

com o Plano Diretor deste Município.  

Nas figuras 20 e 21, podem ser observados o número de lotes não edificados na 

Cidade. De acordo com levantamento efetuado pela Prefeitura, quando da aprovação da 

Lei do Plano Diretor, no ano de 2006, é grande o número de imóveis já parcelados e não 

utilizados, localizados em áreas onde há infraestrutura urbana instalada.  

De acordo com a legislação de Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo, este 

número de lotes e a potencialidade para o provimento de unidades habitacionais ainda 

podem ser aumentados significativamente, pela condição da subdivisão permitida e pela 

possibilidade de verticalização, previstas nas legislações municipais. 
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Conforme pode ser observado nas figuras 20 e 21 apresentadas, o Plano Diretor 

do Município estabeleceu no Zoneamento, uma Zona denominada de Central Extendida e 

duas Zonas denominadas Zona de Densificação I e Zona de Densificação II e ainda glebas 

(vazios urbanos) ou áreas identificadas como Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS, 

sendo a ZEIS 2, os chamados Vazios Urbanos, conforme figura 22.  

A Zona Central Extendida possui infraestrutura urbana completa e se distingue 

das Zonas de Densificação, pelo uso especificado de comércio e serviços, previsto para a 

mesma. As Zonas de Densificação foram estabelecidas segundo critérios de 

disponibilidade de Infraestrutura Urbana.  

A Zona de Densificação I é aquela onde existe a disponibilidade de Rede de 

Abastecimento de Água, de Rede Coletora de Esgoto, de Rede Energia Elétrica e 

Iluminação Pública e Pavimentação, tal qual a Zona Central Extendida.  

A Zona de Densificação II é aquela onde se observa a disponibilidade da 

mesma infraestrutura da Zona de Densificação I, com exceção da Pavimentação e/ou da 

Rede Coletora de Esgoto, embora próximas das mesmas e onde estão previstos os projetos 

da extensão do serviço.  

A ZEIS 2, constitui-se das glebas ou dos vazios urbanos observados junto ao 

sistema viário e às áreas urbanizadas e que são passíveis de implantação de loteamentos. 

O Mapeamento destas áreas, para o caso da Zona Central Extendida e Zonas de 

Densificação, foram determinados através da sobreposição dos mapeamentos individuais 

de cada uma destas infraestruturas e os Vazios Urbanos foram identificados através das 

Glebas Cadastradas através do Cadastro Urbano, de fotografias aéreas e mapeamentos 

existentes.  
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Com base nestes mapeamentos e com vistas à aplicação efetiva do instrumento 

de regulação urbana de parcelamento e edificação compulsória, deve ser estabelecido um 

cruzamento com os dados do Cadastro Territorial Multifinalitário, a fim de ser observado 

se todas as áreas mapeadas estão cadastradas. No caso de se identificar áreas não 

cadastradas, deve se proceder o seu cadastramento, de forma que cada uma delas tenha um 

código específico e único de cadastramento e de identificação da propriedade, que se 

constitui no código de identificação de cada parcela. 

Antes da implementação do instrumento de regulação urbana, também se faz 

importante observar, os valores venais atribuídos às áreas mapeadas e identificadas no 

Cadastro. Não se deve dar início à aplicação dos instrumentos, se a Planta de Valores 

Genéricos, utilizada para o cálculo dos valores venais, base para a tributação, estiver 

desatualizada e muito inferior aos valores comerciais. A não observância deste critério fará 

com que a aplicação do IPTU Progressivo no Tempo não alcance os objetivos desejados. 

É importante observar o que estabelece a legislação específica, que 

regulamenta o instrumento e também fazer o cruzamento com o Cadastro Territorial 

Multifinalitário.  

No caso de Guarapuava, não quer dizer necessariamente que, se o imóvel não 

edificado estiver contida nas Zonas Central Extendida ou de Densificação, a mesma é 

automaticamente passível da aplicação dos instrumentos. Já, para os vazios urbanos 

identificados, a aplicação deve ser imediata. É necessária a observância dos critérios 

existentes, para fazer os filtros das unidades imobiliárias que realmente devam ser 

notificadas de acordo com os parâmetros estabelecidos no Plano Diretor ou na Legislação 

Específica, como por exemplo: 

 

1. Lotes territoriais (não edificados) de tamanho igual ao estabelecido no Zoneamento 

e que constitui a única propriedade do contribuinte, além de seu local de moradia. 

2. Lotes prediais (edificados), mas que não cumprem com a função social da 

propriedade devido ao valor da edificação ser inferior a 20% do valor do lote. 

 

Assim, faz-se necessário a inclusão destes critérios, quando do cruzamento 

com os dados do Cadastro Territorial Multifinalitário, a fim de se gerar o relatório dos 

imóveis e dos proprietários que serão notificados. 

Gerado o relatório, é possível se efetuar as devidas notificações e publicações, 

conforme o critério estabelecido nas legislações. 

Nesta fase, é imprescindível que tenha sido estabelecida a integração das 
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informações junto aos setores envolvidos: Cadastro, Tributação, Fiscalização e Aprovação 

de Obras e Projetos de Edificações e Loteamentos, Sistema de Protocolo. 

Deverão ser incluídos, de forma integrada nas rotinas de implementação, os 

dados referentes à data da notificação, ao protocolo de entrada ou não de projeto de 

parcelamento ou de edificação, o cumprimento de prazos, o início da aplicação do IPTU 

Progressivo no Tempo, a alíquota e a correspondência com o ano da aplicação estabelecida 

para até cinco anos, tudo vinculado ao código único de identificação da parcela 

estabelecido no CTM. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O trabalho elaborado apresenta uma discussão a respeito das problemáticas das 

cidades, que envolvem questões de caráter social, econômico e ambiental. Fala das 

desigualdades, dos processos de exclusão, da qualidade de vida e da significativa gravidade 

destes problemas e da necessidade da busca de soluções e alternativas para a minimização 

dos mesmos.   

O levantamento teórico revela a importância e a relevância do tema e sustenta 

o objetivo proposto no sentido de que se faz necessário buscar alternativas de minimização 

das problemáticas urbanas, através de uma eficiente ferramenta de gestão, sendo que o 

CTM constitui-se em uma destas ferramentas, sendo instrumento de base para a efetivação 

da gestão territorial nos municípios. 

No trabalho, também são identificadas as carências do Poder Público 

Municipal, especialmente às relacionadas às dificuldades na gestão do território, à 

disponibilidade de informação, de gerenciamento e controle e ainda, da necessidade de 

orientação e capacitação. 

As pesquisas realizadas através dos questionários aplicados revelam essas 

carências, as dependências técnicas das prefeituras de pequeno porte, de forma que a 

utilização de produtos técnicos, seja de Cartografia, seja de cadastros territoriais são 

precárias, deficientes e carentes de auxílio técnico. 

Como forma de apresentar uma ferramenta eficiente à gestão do território, se 

propôs a elaboração de um método para a implantação de cadastro territorial 

multifinalitário em prefeituras municipais. 

Os objetivos foram alcançados, mas de forma alguma esgota o assunto tratado, 

pois ainda há muito a ser feito. Permanece o desafio de sua adoção, implementação e 

complementação, por parte das prefeituras municipais, na sua aplicação e na continuidade 

de pesquisas relacionadas aos assuntos abordados. 

Assim, o trabalho pôde contribuir com o preenchimento de uma lacuna de 

trabalhos relativos ao tema, quando trata de uma normatização nos procedimentos de 

cadastro territorial urbano, através do método proposto, e ainda nos exemplos de sua 

aplicação na gestão do território e no uso dos instrumentos de regulação urbana previstos 

no Estatuto da Cidade, através da utilização do CTM. 

O modelo proposto de construção do CTM adéqua-se à proposta da Portaria 

511/2009, correspondente às diretrizes nacionais estabelecidas para o mesmo, e é 

perfeitamente passível de execução, com a vantagem estratégica, de estar inserido na rotina 
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de trabalho das prefeituras municipais, o que deverá permitir sua permanência e 

atualização, bem como a sua utilização na gestão territorial e na aplicação, 

acompanhamento e efetividade dos instrumentos de regulação urbana, propostos no 

estatuto da cidade e nos planos diretores municipais. 

É importante salientar que as prefeituras municipais precisam buscar a 

capacitação do seu efetivo, que deverão estar envolvidos na construção e implantação de 

um projeto de CTM, bem como buscar a inserção de profissionais nos seus quadros 

técnicos. 

A metodologia de CTM proposta no trabalho, embora parta de uma Cartografia 

existente, disponibilizada aos municípios paranaenses, pode ser aplicada em qualquer 

cidade, mediante simples adaptações. É importante que, na fase de concepção do projeto, 

se tenha definido os objetivos que se pretende alcançar, os recursos financeiros e de 

pessoal. 

No processo de sua implantação e continuidade, o projeto deverá ser 

incrementado de acordo com as possibilidades, onde se exigirá procedimentos mais 

complexos e de maiores investimentos. 

No seu incremento, haverá a necessidade da aquisição de licença de softwares, 

de equipamentos de hardwares, do desenvolvimento de aplicativos específicos, de 

treinamento de pessoal, pois passos e procedimentos mais complexos demandarão maior 

experiência, no funcionamento de softwares, bancos de dados, sistemas de informações, 

sistemas compartilhados e de segurança e de conhecimentos específicos das áreas de 

medição. 

Poderá se pensar no estabelecimento de um sistema único, que incorporará os 

dados de todas as unidades públicas municipais, sejam as unidades de Saúde, sejam as 

unidades Educacionais. 

Não é incomum existirem departamentos dentro de uma mesma Prefeitura 

Municipal, demandarem e se esforçarem por manter atualizados dados comuns. A falta de 

integração, além de onerar o sistema, ainda não permite o uso integrado da informação que 

poderia incrementá-lo em muito e ainda, evitar que a mesma informação seja obtida ou 

atualizada por vários departamentos, atitudes próprias de uma estrutura segmentada. 

É importante a consciência das dificuldades técnicas, financeiras e ainda 

políticas para o estabelecimento da estrutura do projeto e suas fases de implantação. 
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 Conforme dispõe Angelis Neto et al. (2004, p. 14): 

 

Por mais que se tente introduzir inovações no âmbito de instrumentos de 
gestão de áreas urbanas, a inércia de costumes e tradições já 
sedimentadas no 
meio técnico municipal acaba dificultando e, muitas vezes, impedindo 
modificações salutares no status quo. O próprio aspecto político, em seu 
pior sentido, atrapalha a implementação de mudanças estruturais que são 
imprescindíveis para o controle ambiental em áreas urbanas.  
 

Assim, o trabalho propôs uma implantação incorporada ao expediente das 

prefeituras municipais, de forma a dar garantias de sua permanência e continuidade e 

consolidação e trouxe exemplos de sua utilização em uma efetiva aplicação dos 

instrumentos de regulação urbana, constantes do estatuto da cidade e de planos diretores 

municipais. 

Na sequência ou em paralelo, poderá se pensar na integração com outras 

instituições ou órgãos, no compartilhamento dos dados e troca de informações e/ou 

serviços. Por muitas vezes, diversos órgãos ou instituições desenvolvem tarefas e 

produzem dados de interesse comum. Executam investimentos que poderiam ser reduzidos 

ou divididos. Esta integração certamente promoveria uma racionalização de trabalho, 

diminuição de custos e proporcionaria maiores condições na gestão do território. 

A Portaria 511/2009, em seu capítulo V, trata da gestão e financiamento do 

cadastro, dada a preocupação com os municípios que carecem de uma estruturação 

organizacional, técnica e financeira para a efetivação de um projeto de CTM.  

Para tanto, estabelece que as prefeituras devam constituir uma equipe, de 

preferência do quadro permanente, como forma de manter a integridade, atualização e 

continuidade do projeto e também propõe que os municípios de pequeno porte, 

estabeleçam consórcios entre si, e que o financiamento da gestão e atualização do CTM 

considere o incremento da receita gerada a partir do mesmo. 

As prefeituras não são as únicas a necessitarem do cadastro territorial 

multifinalitário embora devam ser as responsáveis pela articulação interinstitucional entre 

os demais interessados, que deverão ser interpretados como parceiros, conforme estabelece 

o Manual de Apoio (2010), elaborado com vistas à criação, instituição e atualização do 

CTM nos municípios brasileiros.  Conforme dispõe o manual, os parceiros são constituídos 

de instituições públicas e privadas, a exemplo das concessionárias de serviços públicos 

(companhias de fornecimento de energia elétrica, de abastecimento de água e de rede 

coletora de esgoto, de telefonia, dentre outros), que também devem cooperar com os 

processos de criação, manutenção, atualização e financiamento do CTM. Para tanto, 
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conforme dispõe o manual, se faz necessário o estabelecimento de padrões de dados e do 

estabelecimento de aportes financeiros proporcionais. 

No que diz respeito à contribuição acadêmica, a revisão teórica traz uma 

reflexão importante sobre o tema abordado, sua complexidade e abrangência, 

demonstrando a necessidade do aprofundamento e do desenvolvimento de outros trabalhos 

relacionados ao mesmo, entendendo que o mesmo veio a contribuir com uma visão crítica 

e de formação profissional na academia. 

Para finalizar, fica o desafio da aplicação da metodologia proposta e de sua 

incrementação, por parte de sua utilização nas prefeituras municipais e ainda nos trabalhos 

acadêmicos a serem desenvolvidos. A gestão territorial urbana necessita de trabalhos 

voltados ao tema e ainda, do estabelecimento e criação de instrumentos que permitam sua 

eficácia, assim o trabalho certamente contribui para a promoção da teoria e da prática, 

quando estabelece os seus fundamentos e quando propõe um modelo de aplicação. 
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PORTARIA MINISTERIAL 511/2009 

 

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1º O Cadastro Territorial Multifinalitário (CTM) é o inventário territorial oficial e 

sistemático de um Município e baseia-se no levantamento dos limites de cada parcela, que 

recebe uma identificação numérica inequívoca. 

 

Art. 2º A parcela cadastral é a menor unidade do cadastro, definida como uma parte 

contígua da superfície terrestre com regime jurídico único. 

 

§ 1º É considerada parcela cadastral toda e qualquer porção da superfície no município a 

ser cadastrada. 

§ 2º 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. 

§ 3º Deverá ser atribuído a toda parcela um código único e estável. 

 

Art. 3º Toda e qualquer porção da superfície territorial no município deve ser cadastrada 

em parcelas. 

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). 

 

§ 1º O cadastro temático compreende um conjunto de informações sobre determinado tema 

relacionado às parcelas identificadas no CTM. 

§ 2º Considera-se como cadastros temáticos, os cadastros fiscal, de logradouros, de 

edificações, de infraestrutura, ambiental, socioeconômico, entre outros. 

 

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. 
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Parágrafo único - O CTM deve ser utilizado como referência básica para qualquer 

atividade de sistemas ou representações geoespaciais do município. 

 

CAPÍTULO II – DO CADASTRO TERRITORIAL MULTIFINALITÁRIO 

 

Art. 7º O CTM é constituído de: 

 

I - Arquivo de documentos originais de levantamento cadastral de campo; 

II - Arquivo dos dados literais (alfanuméricos) referentes às parcelas cadastrais; 

III – Carta Cadastral. 

 

Art. 8º Define-se Carta Cadastral como sendo a representação cartográfica do 

levantamento sistemático territorial do Município. 

 

Art. 9º As informações contidas no CTM e no RI devem ser devidamente coordenadas e 

conectadas por meio de troca sistemática de dados, com a finalidade de permitir o 

exercício pacífico do direito de propriedade, proteger e propiciar a segurança jurídica, o 

mercado imobiliário e os investimentos a ele inerentes. 

 

“CAPÍTULO III – DA CARTOGRAFIA CADASTRAL” 

 

Art. 10 O levantamento cadastral para a identificação geométrica das parcelas territoriais 

deve ser referenciado ao Sistema Geodésico Brasileiro – SGB. 

 

Art. 11 Os Municípios devem implantar, conservar e manter a inviolabilidade dos marcos 

vinculados ao SGB, de acordo com as recomendações do IBGE. 

 

Parágrafo único – Levantamentos e locações de obras e novos loteamentos devem ser 

referenciados ao SGB, apoiados nos marcos municipais correspondentes. 

 

Art. 12 O CTM utilizará o sistema de projeção Universal Transversa de Mercator (UTM), 

até que seja definida uma projeção específica. 

 



119 
 

 
 

§ 1º Os municípios localizados em mais de um fuso UTM deverão estender o fuso 

correspondente à sua sede até o limite municipal, de forma que sejam representados em 

apenas um único fuso. 

§ 2º Poderá ainda ser admitida outra projeção cartográfica, já utilizada no município, até a 

definição de uma nova projeção para o CTM. 

 

Art. 13 Os vértices que definem os limites de cada parcela devem constituir uma figura 

geométrica fechada. 

 

§ 1º Os limites legais das parcelas devem ser obtidos, com precisão adequada, por meio de 

levantamentos topográficos e geodésicos. 

§ 2º Os limites físicos das parcelas podem ser obtidos por métodos topográficos, 

geodésicos, fotogramétricos e outros que proporcionem precisões compatíveis. 

 

CAPÍTULO V – DA GESTÃO E DO FINANCIAMENTO DO CADASTRO 

 

Art. 14 Os limites territoriais são cadastrados com atributos específicos, conforme a 

seguinte ordem de preferência: 

 

I - das parcelas; 

II - das áreas de posse, correspondentes ao limite físico; 

III - das propriedades, correspondentes ao limite legal; 

IV - dos setores cadastrais ou de zoneamento; 

V - dos distritos; 

VI - dos Municípios; 

VII - dos Estados; 

VIII - do País. 

Parágrafo único - No caso de duplicidade de atributo para um determinado limite 

prevalecerá a ordem de preferência apresentada neste artigo. 

 

Art. 15 A gestão do CTM é de responsabilidade e da competência do Município. 

 

§ 1º Sugere-se ao município constituir uma equipe técnica local devidamente capacitada, 

de preferência do quadro permanente, a fim de manter a integridade, atualização e 

continuidade na gestão do CTM. 
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§ 2º Para fins de gestão cadastral, os municípios, especialmente aqueles de pequeno porte, 

poderão formar consórcios com outros Municípios, observado o disposto no § 1º. 

§ 3º É de responsabilidade do Município manter o CTM permanentemente atualizado. 

§ 4º O Plano Diretor e a avaliação de imóveis do município devem ser baseados na 

informação cadastral atualizada. 

 

Art. 16 O CTM será criado para a área urbana ou a totalidade do território do Município. 

Parágrafo único - Os Municípios devem criar um CTM de todo o território Municipal na 

hipótese da opção a que se refere o art. 153, § 4º, III da Constituição Federal. 

 

Art. 17 Os munícipes e os órgãos municipais, estaduais e federais poderão ter acesso aos 

dados cadastrais, no âmbito da sua competência, respeitando-se os dispositivos legais. 

 

Art. 18 Para financiar a implantação e manutenção do CTM os municípios devem 

considerar os recursos provenientes do incremento de receitas geradas a partir do CTM e 

outras linhas de recursos disponíveis. 

 

CAPÍTULO VI – DA MULTIFINALIDADE DO CADASTRO 

 

Art. 19 O caráter de multifinalidade do CTM é assegurado pela integração de informações 

de outros sistemas ao sistema básico comum, de conteúdo mínimo, que favoreça a 

atualização. 

 

§ 1º Considera-se como conteúdo mínimo do CTM a caracterização geométrica da parcela, 

seu uso, identificador único, localização e proprietário, detentor do domínio útil ou 

possuidor; 

§ 2º O identificador único da parcela é a chave de ligação com o CTM e não deve ser 

confundido com os identificadores específicos definidos nos cadastros temáticos; 

§ 3º O CTM deve conter apenas as informações necessárias e que permitam a sua 

atualização de forma simples. 

 

Art. 20 Para a multifinalidade, o CTM deve ser modelado de forma a atender às 

necessidades dos diferentes usuários, atuais ou potenciais, com base em um sistema de 

referência único e um identificador único e estável para cada parcela. 
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Parágrafo único – Considera-se identificador único e estável aquele que, uma vez atribuído 

a uma parcela, não pode ser reutilizado para a identificação de qualquer outra unidade 

cadastral. 

Art. 21 A multifinalidade é um processo evolutivo aberto, de integração gradativa dos 

diferentes temas e que deve ocorrer ao longo dos anos, tendo como referência o CTM. 

 

Parágrafo único - De acordo com a necessidade social, econômica, administrativa, ou 

outra, o município define novos cadastros temáticos, tendo como referência o CTM, com o 

objetivo de atender às diversas demandas. 

Art. 22 A administração municipal deve estabelecer mecanismos adequados de acesso às 

informações, de segurança dos dados e de preservação do histórico e da integridade das 

informações, observando as exigências legais. 

 

Art. 23 O CTM integrado ao RI (SICART) é instrumento importante para a regularização 

fundiária. 

 

Art. 24 O CTM contribui, na área de expansão urbana do município, para o planejamento e 

o reordenamento da distribuição fundiária rural em sua nova função urbana. 

 

Art. 25. Os municípios devem exigir a demarcação dos vértices dos imóveis nos novos 

parcelamentos, georreferenciados ao SGB, e promover a gradativa demarcação dos 

imóveis que ainda não possuem algum tipo de demarcação física. 

 

Art. 26 A abrangência da multifinalidade é potencializada pelo levantamento sistemático 

das parcelas, compreendido pelo cadastramento de todo o território do município, 

incluindo lotes, glebas, rios, lagos e vias, entre outros. 

 

CAPÍTULO VII – DA AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS 

 

Art. 27 O CTM, acrescido de outros cadastros temáticos, fornece informações para a 

avaliação de imóveis para fins fiscais, extra fiscais e quaisquer outros fins que envolvam 

valores dos imóveis urbanos e rurais. 

 

Art. 28 A avaliação de imóveis é um processo técnico, que deve ser transparente, estar em 

conformidade com as normas da ABNT e fornecer ao Município o valor venal, entendido 
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como o valor de mercado, base de cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU 

e demais tributos imobiliários. 

Art. 29 O resultado final da avaliação deve retratar a real situação dos valores dos imóveis 

no mercado, permitindo o fortalecimento da arrecadação local dos tributos imobiliários e a 

promoção da justiça fiscal e social, com o tratamento isonômico dos contribuintes. 

 

§ 1º A atividade de avaliação dos imóveis e a necessidade de manter os seus valores 

atualizados é dever de ofício dos administradores municipais. 

§ 2º Para manter atualizada a base de cálculo do IPTU e demais tributos imobiliários 

recomenda-se que o ciclo de avaliação dos imóveis seja de, no máximo, 4 (quatro) anos. 

§ 3º Para Municípios com população até 20.000 habitantes e em que não ocorra evidência 

de variação significativa nos valores dos imóveis, comprovada por meio de relatórios e 

pareceres técnicos, a avaliação de imóveis poderá ser dispensada no período de um ciclo, 

desde que observado o limite máximo de 8 (oito) anos. 

§ 4º O nível de avaliação é definido como a média dos quocientes dos valores avaliados, 

conforme constam no cadastro fiscal, em relação aos preços praticados no mercado para 

cada tipo de imóvel. A ocorrência de nível de avaliação para cada tipo de imóvel inferior a 

70% (setenta por cento) ou acima de 100% (cem por cento) indica a necessidade de 

atualização dos valores. 

§ 5º A uniformidade é definida pelo coeficiente de dispersão dos valores, que se traduz 

como o percentual médio das variações, em módulo, dos valores avaliados em relação aos 

preços praticados no mercado, para cada tipo de imóvel. A ocorrência de coeficiente de 

dispersão para cada tipo de imóvel superior a 30% (trinta por cento) indica falta de 

homogeneidade nos valores e a necessidade de atualização. 

Art. 30. O Município deve fornecer informações claras e precisas dos dados físicos e do 

valor do imóvel ao contribuinte e facilitar o atendimento a esclarecimentos e reclamações 

decorrentes do CTM e da avaliação dos imóveis. 

 

CAPÍTULO VIII – DO MARCO JURÍDICO E DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 31. Os Municípios exercerão suas competências prescritas nos artigos 30 e 156 da 

Constituição Federal de 1988, cumprindo a função social do seu território, prevista no 

texto constitucional, artigos 5º, inciso XXIII, 3º, incisos I a IV, 30, inciso VIII, 170, inciso 

III, 182 e 183, com fundamento em um Cadastro Territorial Multifinalitário completo e 
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atualizado, atendendo ao princípio da igualdade, nos termos dos arts. 5º, caput e 150, inciso 

II da Constituição Federal de 1988. 

 

Art. 32 As informações do Cadastro Territorial Multifinalitário, a ser criado e atualizado 

de forma permanente, integram o patrimônio público, vinculado à administração pública, 

sujeitando-se aos princípios constitucionais da moralidade, publicidade e eficiência. 

 

Art. 33 O Sistema de Informações Territoriais destina-se a fornecer as informações 

necessárias para a utilização dos instrumentos da política urbana previstos no art. 4º da Lei 

10.257, de 10 de julho de 2001 – Estatuto da Cidade. 

 

Art. 34 Aplicam-se ao disposto nesta Portaria, no que couber, a Lei Federal nº 

10.257/2001 – Estatuto da Cidade, a Lei Complementar 101/2000 – Lei de 

Responsabilidade Fiscal, a Lei 8.429/92 – Lei de Improbidade Administrativa, a Lei nº 

10.406/2002 - Código Civil, a Lei 5.172/66 - Código Tributário Nacional, a Lei 6.766/79 – 

Parcelamento do Solo Urbano e a Lei 6.015/73 - Lei de Registros Públicos. 

 

Art. 35 Para fins de cadastramento das atividades econômicas no CTM, deverá ser 

observada a Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE, conforme 

resolução da Comissão Nacional de Classificação – CONCLA. 

 

Art. 36 A existência de um Cadastro Territorial Multifinalitário atende ao disposto na 

Resolução do ConCIDADES nº 13, de 16 de junho de 2004 e às Diretrizes Gerais de 

Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, diretriz nº 125 e Resoluções da 3ª 

Conferência Nacional das Cidades, instrumentalizando a construção de um “Sistema 

Nacional de Política Urbana”, por meio das quatro vertentes: planejamento territorial; 

habitação; saneamento ambiental; trânsito, transporte e mobilidade urbana, com controle e 

participação social. 

 

Art. 37 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Dê-se ciência aos Governos 

Estaduais e Distrito Federal, e aos Municípios, registre-se e publique-se. 
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ANEXOS B, C e D 

Questionários aplicados 
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ANEXO B – Questionário aplicado ao PARANACIDADE, com vistas a subsidiar pesquisa 

de uso de levantamento aerofotogramétrico e cadastro territorial 
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ANEXO C – questionário aplicado em Pitanga - PR - Sede da AMOCENTRO, com vistas 
a subsidiar pesquisa de uso de levantamento aerofotogramétrico e cadastro territorial 

 
 

1. O município de Pitanga possui levantamento aerofotogramétrico da sua área urbana, na 

escala 1:2.000, concernente ao Projeto de Mapeamento desenvolvido pelo Estado do 

Paraná, em meados de 1990? 

Sim. 

  

2. O município já conseguiu manipular os arquivos digitais deste levantamento 

aerofotogramétrico de forma que os arquivos separados tenham sido juntados em um único 

arquivo, separado por temas e então produzidos mapas de hidrografia, curvas de nível, 

sistema viário, vegetação dentre outros? 

Não. Há uma utilização, mas não foram produzidos mapas temáticos na forma citada. 

 

3. O município já conseguiu manipular os arquivos de forma a se ter trabalhado com este 

levantamento juntando a eles as plantas de quadra e divisas de lotes com relação às plantas 

do cadastro técnico (IPTU)? 

Não. O uso deste levantamento não está vinculado ao cadastro técnico. 

 

4. No que este levantamento já foi utilizado para o setor de cadastro técnico? 

Para se retirar os contornos de quadra em papel, para que depois a quadra fosse preenchida 

pela divisão de lotes e edificações existentes nos mesmos. 

 

5. Em que situação ou departamento este levantamento é mais utilizado? Cite algumas das 

utilizações. 

Para projetos de galerias de águas pluviais, retirada de medidas de lotes quando se faz 

necessário dados métricos e de nível, para se executar ante-projetos de engenharia. 

 

6. A prefeitura possui funcionários do cadastro técnico que sabem utilizar os arquivos deste 

levantamento? 

Não. Há uma carência de pessoal técnico, desenhistas, ou que sabem trabalhar com 

desenho em computador. 

 

7. Como são as plantas de quadra do cadastro técnico? Em papel?  

Em papel. 
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8. Como são as fichas cadastrais do cadastro técnico? Elas são digitadas em algum sistema 

de computador e são apenas em papel? 

Há o formulário em papel, mas também os formulários são digitados em banco de dados. 

 

9. Seria importante para a prefeitura um trabalho desenvolvido de forma que se orientasse 

o uso do levantamento aerofotogramétrico associado aos dados do cadastro técnico, 

georreferenciamento das informações e ainda a criação de mapas temáticos a partir deste 

levantamento? 

Sim, com certeza. Há muita necessidade de capacitação. 

 

10. Tem conhecimento de uso dos tipos citados ou ainda mais avançados deste 

levantamento nos municípios que pertencem à mesma associação de municípios que o seu? 

Se sim, quais? 

Os municípios vizinhos não utilizam este levantamento. Não possuem pessoal técnico ou 

habilitado. Pitanga é o município que se encontra mais organizado e preparado neste 

sentido, embora haja carência de funcionários e despreparo para o exercício de atividades 

técnicas. Quando foi realizado um recadastramento foram contratados arquitetos e 

estagiários de segundo grau, mas que não fazem parte do quadro de funcionários da 

prefeitura. 

 

Nome do responsável pelo preenchimento do questionário: 

Janine Grande Martins Bini.  

Autorizo o uso da informação, apenas para o desenvolvimento de projeto de pesquisa, que 

visa subsidiar a necessidade de capacitação nos Municípios. 

Função que exerce na prefeitura do município na data do questionário: Eng. Civil - 

Responsável pela área de tributação 

Data da aplicação do questionário: 01/2010 

Contato: Prefeitura de Pitanga  

Centro Administrativo, 171 

Vila Santana 

Pitanga – PR 

CEP: 85200-000 

(42) 3646-2823 
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ANEXO D – questionário aplicado em Irati - PR - Sede da AMCESPAR, com vistas a 
subsidiar pesquisa de uso de levantamento aerofotogramétrico e cadastro territorial 

 

1. O município de Irati possui levantamento aerofotogramétrico da sua área urbana, na 

escala 1:2.000, concernente ao Projeto de Mapeamento desenvolvido pelo Estado do 

Paraná, em meados de 1990? 

Sim. 

 

2. O município já conseguiu manipular os arquivos digitais deste levantamento 

aerofotogramétrico de forma que os arquivos separados tenham sido juntados em um único 

arquivo, separado por temas e então produzidos mapas de hidrografia, curvas de nível, 

sistema viário, vegetação dentre outros? 

Sim. 

 

3. O município já conseguiu manipular os arquivos de forma a se ter trabalhado com este 

levantamento juntando a eles as plantas de quadra e divisas de lotes com relação às plantas 

do cadastro técnico (IPTU)? 

Iniciou um trabalho, mas foi interrompido, de forma que o cadastro técnico não se utiliza 

deste levantamento. 

 

4. No que este levantamento já foi utilizado para o setor de cadastro técnico? 

Quando se tentou iniciar um projeto de geoprocessamento, que foi desenvolvido e funciona 

desvinculado do Cadastro Técnico. O cadastro ainda não tem um sistema que vincule as 

plantas de quadra com este levantamento. 

 

5. Em que situação ou departamento este levantamento é mais utilizado? Cite algumas das 

utilizações. 

Na parte da secretaria de obras. 

 

6. A prefeitura possui funcionários do cadastro técnico que sabem utilizar os arquivos deste 

levantamento? 

Na secretaria de obras. 

 

7. Como são as plantas de quadra do cadastro técnico? Em papel?  

Sim, são em papel. 
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8. Como são as fichas cadastrais do cadastro técnico? Elas são digitadas em algum sistema 

de computador e são apenas em papel? 

As fichas são em papel e também digitadas em um sistema de tributação (IPM). 

 

9. Seria importante para a prefeitura um trabalho desenvolvido de forma que se orientasse 

o uso do levantamento aerofotogramétrico associado aos dados do cadastro técnico, 

georreferenciamento das informações e ainda a criação de mapas temáticos a partir deste 

levantamento? 

Sim. Falta muita orientação e capacitação para as prefeituras, nas áreas de cadastro técnico, 

recadastramento e um trabalho neste sentido viria a auxiliar muito. 

 

10. Tem conhecimento de uso dos tipos citados ou ainda mais avançados deste 

levantamento nos municípios que pertencem à mesma associação de municípios que o seu? 

Se sim, quais? 

Não. Mesmo aqui em Irati o uso ainda é insuficiente e precário haja visto as dificuldades 

que os municípios enfrentam para o desenvolvimento de trabalhos técnicos. 

 

Nome do responsável pelo preenchimento do questionário: 

Sonia Catarina Broday Mierva.  

Autorizo o uso da informação, apenas para o desenvolvimento de projeto de pesquisa, que 

visa subsidiar a necessidade de capacitação nos Municípios 

Função que exerce na prefeitura do município: Responsável pela área de tributação 

Data da aplicação do questionário: 01/2010 

Contato: Prefeitura de Irati 

Rua Principal – Rio Preto 

Irati – PR 

CEP: 84500-000 

(42) 3422-3002 
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ANEXO E 
Autorização da Prefeitura de Guarapuava 
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ANEXO E - Autorização da Prefeitura de Guarapuava para uso de arquivos, dados e 
informações 

 

 


