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1  
GeStão territoriAl e SeuS deSAfioS

O território é a base espacial de suporte a qualquer sociedade, 
conferindo-lhe parte de sua identidade e proporcionando recursos 
e oportunidades, e como tal, desde sempre foi importante para o 
homem e para o processo civilizatório.

O território é composto por uma paisagem (natureza) e a socie-
dade que o domina. O espaço está subordinado à sociedade e é fruto 
da ação humana e das relações sociais, e a paisagem pode permanecer 
inalterada por algum tempo, exceto por processos naturais. O arran-
jo espacial é um processo histórico de construção social e econômico, 
assim, alterar uma paisagem ou preservá-la é uma decisão política da 
sociedade, e cabe ao Estado garantir o direito ou a restrição de uso do 
espaço, buscando sua preservação e o desenvolvimento sustentável.

As intervenções humanas, em diferentes locais do planeta, nas 
mais variadas escalas e pelas mais variadas razões, sobretudo devi-
do ao desenvolvimento tecnológico, registraram, desde a segunda 
metade do século passado, uma acentuada transformação, seja pelo 
seu ritmo, que acelerou, e sua intensidade, que aumentou, ou, ainda, 
pelo significado de sua extensão territorial, que se expandiu.

As transformações espaciais realizaram-se, em muitos casos, a 
ritmos superiores à capacidade de análise, interpretação e correção 
por parte do próprio homem, criando uma série de situações de crise. 
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16  AMILTON AMORIM • MARCOS AURÉLIO PELEGRINA • RUI PEDRO JULIÃO

São conhecidos, entre outros, os problemas das grandes cidades e 
respectivas áreas metropolitanas, das áreas rurais, das áreas litorâneas 
e também das grandes áreas de paisagem natural e/ou seminatural.

Todos os intervenientes nos processos de decisão e gestão terri-
torial, em seus múltiplos aspectos (físicos e humanos), sentem cada 
vez mais dificuldades para conjugar a multiplicidade de perspectivas 
necessárias para uma abordagem territorial integrada, coerente, de-
mocrática e transparente. Essa conjugação é, no entanto, um passo 
imprescindível para a coordenação das diferentes ações, no sentido 
de se minimizarem os efeitos negativos de intervenções isoladas ou 
da falta de percepção dos potenciais impactos territoriais das deci-
sões tomadas. Como salienta Ferrão (2011, p.40), há a necessidade 
de uma “nova concepção de Ordenamento do Território na pro-
moção de uma maior integração das políticas setoriais, tendo como 
referências as visões partilhadas de base territorial”.

Atuar no domínio da gestão territorial implica necessariamente 
considerar e articular as múltiplas perspectivas e os vários interesses 
que nele se conjugam. No atual contexto, marcado por uma escassez 
de recursos, problemas ambientais e desastres naturais, torna-se ain-
da mais determinante considerar essas perspectivas e interesses de 
modo integrado e participativo. Ou seja, importa reforçar o conceito 
e a prática de uma gestão territorial integrada, na qual a informação 
é base do conhecimento da situação, suporte do planejamento e 
programação, bem como fundamento das decisões, que, em cada 
momento, devem ser tomadas democraticamente.

Assim, quando se fala da gestão integrada do território, efetua-se 
a fusão de dois conceitos-chave. O da “gestão” como o conjunto de 
tarefas que procuram garantir a afetação eficaz de todos os recursos 
disponibilizados, a fim de serem atingidos os objetivos técnicos pré-
-determinados, ou seja, a otimização do funcionamento, no caso de 
um determinado território, por meio da tomada de decisões racionais 
e fundamentadas na aquisição e tratamento de dados e informações 
relevantes, e, por essa via, contribuir para seu desenvolvimento e pa-
ra a satisfação dos interesses e necessidades de seus atores e agentes 
no geral ou de um grupo em particular.
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De fato, a gestão territorial não se trata de uma gestão indivi-
dualizada, potencialmente ad-hoc, mas, sim integrada, ou seja, 
articulando as várias componentes do território e as diferentes pers-
pectivas e interesses que os stakeholders têm sobre elas.

De fato, de acordo com Julião (2014), a gestão integrada do ter-
ritório trata-se efetivamente de um conjunto de políticas públicas 
articuladas que devem criar as condições básicas para que, por meio 
de seus componentes instrumentais, se promova o desenvolvimento 
sustentável da sociedade e da democratização das informações da 
gestão territorial, visando maior participação social.

No caso de Portugal, no que se refere ao conjunto de políticas 
de Ordenamento do Território, houve a preocupação em criar uma 
base organizada que está materializada no Programa Nacional da 
Política de Ordenamento do Território (PNPOT), aprovado pela 
Lei n.58/2007, de 4 de setembro, que vem estabelecer um quadro 
orientador para os diferentes instrumentos de gestão territorial, bem 
como preconizar a necessidade de estes se suportarem em conjuntos 
de dados geográficos relevantes (MAOTDR, 2007).

De acordo com Julião (2014), é importante ressaltar que na de-
finição de gestão se dá particular destaque à necessidade de esta ser 
um conjunto de tomada de decisões racionais e fundamentadas na 
aquisição e tratamento de dados e informações relevantes. Ou seja, 
boa gestão pressupõe boa informação: atual e confiável.

Sobre essa questão, vale refletir acerca do papel da informação 
como base material para o estabelecimento e desenvolvimento de 
um quadro normativo de gestão integrada do território, pois sem 
antes ter um conhecimento adequado deste, por meio de informação 
integrada do território, tal não parece viável. E sobre o domínio das 
políticas públicas sobre ordenamento e gestão territorial, certo é que 
nem sempre são reveladoras de um espírito integrador. No domínio 
da informação de base territorial verifica-se uma situação de au-
sência de políticas públicas consolidadas, quer no que se refere aos 
dados, quer no que se refere aos instrumentos (ibidem).

Nessa perspectiva, o território é o espaço geográfico delimi-
tado por fronteiras, sobre o qual o Estado exerce sua autoridade, 
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18  AMILTON AMORIM • MARCOS AURÉLIO PELEGRINA • RUI PEDRO JULIÃO

qualificado pelo domínio político de uma porção da superfície ter-
restre. O Estado é a unidade política que administra legalmente esse 
território.

Por muito tempo o cadastro serviu para essa interpretação do 
território apenas na perspectiva da relação de poder do Estado. Mas 
o cadastro multifinalitário abrange um conceito de território mais 
amplo, considerando-o como um processo de construção social.

Nessa abordagem, o território é o espaço de intensificação cul-
tural das relações de poder, de soberania nacional, de disputa por 
terras, da relação de trabalho, das manifestações culturais, de trans-
formação e das relações sociais.

O poder não se limita apenas ao Estado e sua relação, mas é 
exercido também por pessoas ou grupos que direcionam a produ-
ção do espaço. O poder é relacional, pois está intrínseco em todas 
as relações sociais. Por outro lado, as relações sociais transformam 
profundamente a paisagem, como descrito anteriormente.

As diferentes dinâmicas sociais produzem espaços heterogêneos, 
permitindo o desenvolvimento de diferentes arranjos espaciais em 
seu território, conforme os movimentos sociais em seus aspectos so-
ciais, econômicos, políticos, culturais e tantos outros (Santos, 1992; 
1996; 2002).

O Estado realiza a gestão do território por meio dos sistemas 
de governança em vários níveis (municipal, estadual e federal), por 
meio de vários órgãos e autarquias, responsáveis por cada área, como 
meio ambiente, gestão de recursos hídricos, transportes, planeja-
mento urbano, planejamento regional, e tantos outros. A própria 
gestão de governança é complexa, implicando na coordenação dos 
vários organismos e esferas da administração pública.

Além da coordenação em conjunto de todos os envolvidos, é 
necessária a efetiva participação da sociedade no desenvolvimento 
de mecanismo de democratização das informações territoriais, apro-
fundando o processo democrático de participação social na gestão do 
território.

O Cadastro Territorial Multifinalitário é um instrumento de 
governança do Estado e uma ferramenta poderosa da sociedade civil 
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para promover o ordenamento e desenvolvimento do território, o 
que pode auxiliar na preservação do meio ambiente, na promoção da 
justiça social e tributária, no acesso à terra e na melhoria da qualida-
de de vida da população. 
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2  
cAdAStro territoriAl 

multifinAlitário

O cadastro, em sua origem, está ligado ao Estado e a sua rela-
ção de poder com o território. Através do tempo, o cadastro serviu 
para a cobrança de tributos relativos ao uso e à ocupação das terras 
e para garantir o direito de propriedade. O Cadastro Territorial 
Multifinalitário pode ser definido como um sistema de informações 
territoriais baseado na parcela, que é a parte contígua da superfície 
terrestre com regime jurídico único. O cadastro deve ser constituído 
com a descrição geométrica das parcelas, em conjunto com outros 
registros que descrevem a natureza dos interesses da parcela, tais 
como direitos, restrições e responsabilidades, bem como as condi-
ções dessa propriedade ou o controle desses interesses. O cadastro 
multifinalitário pode ser estabelecido para finalidades fiscais (por 
exemplo, avaliação e tributação), legais (por exemplo, transferências 
e certidões), administrativas (por exemplo, planejamento e controle 
do uso da terra), bem como disponibilizar informações para o desen-
volvimento sustentável e a proteção ambiental, tendo como base o 
cadastro territorial (Fig, 2006; Brasil, 2009; Pelegrina; Neto, 2011).

Inicialmente é necessário deixar clara a diferença entre os termos 
“Cadastro Técnico Multifinalitário” e “Cadastro Territorial Multi-
finalitário”, uma vez que muitos autores utilizam esses termos como 
se fossem sinônimos.
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Cabe ressaltar que o Cadastro Territorial Multifinalitário trata do 
registro de dados cadastrais referentes às parcelas (porção do territó-
rio), portanto, é um componente do Cadastro Técnico Multifinali-
tário, que, por sua vez, trata do registro de dados e informações que 
podem ser referentes às parcelas, mas também a outros componentes, 
tais como cadastros de redes de serviços ligadas às parcelas, que ocu-
pam um território, mas não representam parcelas territoriais.

Um sistema cadastral baseado no Cadastro Territorial Multifi-
nalitário é um Sistema de Informação Territorial (SIT), que contém 
as informações das parcelas territoriais relacionadas com o uso e a 
ocupação do solo, sendo utilizado para fornecer e localizar informa-
ções sobre sua posse (direito de propriedade), seu valor (preço no 
mercado), uso e a ocupação do solo (o que existe na parcela) (Dale; 
MCLaughlin, 1988).

Um Sistema de Informações Territoriais deve se fundamentar 
no Cadastro Territorial Multifinalitário, composto pela integração 
entre os cadastros físico, jurídico e econômico.

O cadastro físico é a delimitação geométrica das parcelas do terri-
tório. É responsável pela localização geográfica do imóvel e a descri-
ção dos limites definidores das parcelas territoriais. O cadastro físico 
deve ter confiabilidade geométrica e posicional de suas medições, 
além de estar referenciado a um sistema geodésico. Esse cadastro 
deve ser responsável pela representação espacial das parcelas terri-
toriais, além de servir de base para as políticas de ordenamento do 
território e desenvolvimento territorial.

Um sistema de governança, em qualquer nível da administração 
pública, fica muito prejudicado sem um diagnóstico real da estrutu-
ra fundiária do território. O cadastro físico deve ser atual e represen-
tar o histórico de uso e ocupação desse território.

O cadastro jurídico é responsável por registrar os aspectos legais 
da ocupação do território, com os devidos proprietários das parcelas 
territoriais, e essas informações cadastrais referem-se à propriedade 
territorial, a um direito real legal atribuído ao titular de domínio da 
parcela territorial. Além disso, é esse cadastro que dá segurança jurí-
dica ao mercado de terras, garantindo as transferências de titulação, 
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hipoteca ou transmissão da parcela territorial, e ele é responsável 
também pelas seguintes informações territoriais: a) adjudicação: 
declarar quem tem direito oficial ao uso e ocupação do solo, ou seja, 
declarar a titularidade dominial da área; b) demarcação: a definição 
dos limites das parcelas territoriais, que permite identificar o forma-
to, a área e a localização das parcelas territoriais; c) levantamento ca-
dastral: é a parte mais importante do processo do cadastro jurídico. 
O levantamento deve ser referenciado a uma rede geodésica nacional 
e a um sistema de coordenadas único, independentemente de sua lo-
calização, para que os levantamentos cadastrais possam ser espacial-
mente integrados entre si, por meio de um Sistema de Informação 
Territorial, facilitando sua associação e validação; d) descrição: é a 
inserção da informação cadastral no sistema oficial de registro, que 
é realizada no início do processo ou quando são realizadas alterações 
no registro, como desmembramento, parcelamento, remembra-
mento ou qualquer outro tipo de transferência, ou, ainda, em caso 
de utilização da propriedade para fins de financiamento e hipoteca. 
Na descrição da parcela, é fundamental identificá-la por meio de um 
número identificador único e inequívoco, facilitando sua integração 
com outros sistemas cadastrais (ibidem).

O cadastro jurídico segue algumas máximas jurídicas, e, in-
dependente da cultura cadastral de cada país, esses princípios são 
adotados na maioria dos sistemas cadastrais (Henssen, 1995): a) o 
princípio de consentimento implica que a pessoa titular real, que 
é reservada como tal no registro, deve dar seu consentimento para 
uma alteração no registro de terras; b) o princípio da publicidade 
pressupõe que os registros legais da propriedade deem conheci-
mento de todos seus atos, contratos ou instrumentos jurídicos. Dá 
transparência e confere a possibilidade de qualquer pessoa questio-
nar e controlar toda a atividade administrativa que deve representar 
o interesse público, por isso não se justifica, de regra, o sigilo; c) 
o princípio da especialidade força a que, em registro de terras e, 
consequentemente, nos documentos apresentados para o registro, o 
objeto dos direitos reais deva ser uma coisa certa e determinada. A 
propriedade deve ser inequivocamente identificada.

Cadastro_e_gestao_territorial__(MIOLO_14x21)_Graf-v1.indd   23 04/06/2018   16:06:48



24  AMILTON AMORIM • MARCOS AURÉLIO PELEGRINA • RUI PEDRO JULIÃO

O cadastro jurídico abrange três aspectos da gestão territorial: 
a) Gestão: a partir do cadastro jurídico, o Estado atua, por meio de 
seus instrumentos, na fiscalização e na identificação do proprietá-
rio, sendo capaz de exercer o controle do uso e ocupação do solo; b) 
Social: a primeira função do cadastro jurídico para a sociedade é a 
garantia da propriedade. Mediante o cadastro jurídico, o Estado tem 
condições de promover reformas agrárias e urbanas de acesso à terra; 
c) Governança: o cadastro jurídico permite ao Estado identificar as 
propriedades públicas e privadas e promover o desenvolvimento de 
políticas públicas de ocupação do território.

O cadastro econômico é responsável pelas informações sobre os 
aspectos econômicos da ocupação do solo, no qual são descritos os 
valores venais dos imóveis, utilizados para a tributação imobiliária. 
É responsável por identificar zonas homogêneas nos territórios, por 
meio da análise da dimensão média dos lotes, da tipologia e padrão 
construtivo das edificações, além da análise dos equipamentos urba-
nos existentes na região.

O cadastro econômico tem como principal função promover a 
justiça tributária e diminuir a sonegação de impostos territoriais, 
cumprindo o princípio básico de “onde todos pagam, todos podem 
pagar menos”. Desse modo, também é responsável por fornecer 
informações para o mercado imobiliário e para a sociedade sobre 
valorização e desvalorização imobiliária.

Para tanto, seus métodos de avaliação devem ser eficientes, a 
atualização dos dados cadastrais deve ser constante e suas informa-
ções devem ser públicas.

A Figura 1 mostra os componentes principais que compõem o 
Cadastro Territorial Multifinalitário, sendo que a base do sistema 
refere-se à Cartografia Cadastral,1 sempre referenciada ao sistema 
geodésico nacional. Por meio desse sistema cadastral é possível 
relacionar a parcela a qualquer tema como: ambiental, social, 

 1 O produto cartográfico no qual o objeto de estudo é a unidade parcelar, tendo 
como ênfase a representação absoluta dos vértices definidores de uma parcela 
registrada, é definido como Cartografia Cadastral (Pelegrina, 2009).
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planejamento urbano e regional, etc. Além disso, o identificador 
cadastral “único e inequívoco” permite a integração de dados e 
informações entre diferentes sistemas de banco de dados referentes 
aos temas abordados no Cadastro Territorial Multifinalitário (Dale; 
McLaughlin, 1999).

Figura 1 – Componentes do cadastro multifinalitário

Fonte: adaptado de Dale e McLaughlin, 1999, p.64 apud Guilherme, 2008.

No Quadro 1 apresenta-se a evolução da concepção do Cadastro 
para múltiplas finalidades, proposto por Piumetto e Erba (2012) e 
razoavelmente aceito pela comunidade acadêmica.

Quadro 1 – Evolução do Cadastro Multifinalitário

Etapas 1 2 3 4 5 6

Conceito Econô-
mico Físico Jurídico Estrutural Tecnoló-

gico Estrutural

Conteúdo Valor Carto-
grafia Posse

Social
Ambiental

Serviços

SIG
3D

IDE

Integração
Cooperação

Observa-
tórios

Fonte: adaptado de Piumetto e Erba, 2012.
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A primeira etapa mostra a evolução conceitual do Cadastro Mul-
tifinalitário baseada na recuperação da receita tributária. Nessa 
fase, o Cadastro deve promover a equidade tributária. Para tanto, 
deve-se lastrear em um sistema de gestão cadastral fundamentado 
na cartografia adequada e com a integração entre os cadastros eco-
nômico e físico.

A segunda etapa refere-se ao cadastro físico, no qual o trabalho 
de levantamento dos limites das parcelas ficou menos oneroso, mais 
rápido e preciso, a partir do avanço das tecnologias de medição como 
as Estações Totais e os receptores GNSS (do inglês, Global Navi-
gation Satellite System). Os dados para determinar as coordenadas 
podem ser transformados em qualquer sistema de referência e/ou 
projeção, o que simplifica a representação espacial das parcelas.

A terceira etapa representa a integração (ou compartilhamento 
de informações) do Cadastro Territorial com o Registro de Imóveis, 
promovendo a garantia jurídica das transações imobiliárias e o su-
porte a um melhor ordenamento territorial.

A quarta etapa representa a integração do cadastro com o plane-
jamento e o ordenamento territorial, apoiando o controle urbanísti-
co, ambiental, de serviços públicos e das ações sociais.

A quinta etapa refere-se ao avanço tecnológico, que possibilita a 
modernização dos processos, tornando os sistemas cadastrais mais 
atrativos para os planejadores, a partir da incorporação das geotec-
nologias, substituindo a gestão analógica de dados alfanuméricos, 
para efeitos fiscais, por instrumentos mais eficazes para as consultas 
e disponibilização de dados e serviços. Nesse sentido, a Infraestru-
tura de Dados Espaciais (IDE) aparece como importante ferramenta 
organizacional para disponibilização dos dados cadastrais.

A sexta etapa refere-se aos arranjos institucionais que permitam 
a atualização contínua por meio da integração entre os diferentes 
tipos de cadastros. Além disso, também permite a criação de ob-
servatórios econômicos, que podem ter suas análises facilitadas 
mediante consultas ao Cadastro Territorial Multifinalitário, que 
busca descrever a parcela territorial de forma inequívoca, demons-
trando suas características por meio de dados cadastrais detalhados 

Cadastro_e_gestao_territorial__(MIOLO_14x21)_Graf-v1.indd   26 04/06/2018   16:06:49



CADASTRO E GESTÃO TERRITORIAL  27

e individualizados, fazendo desses sistemas instrumento importante 
do processo de planejamento. Assim, apresenta o formato correto e 
seus limites, apresenta o cálculo da área da parcela com o maior rigor 
possível, especifica de forma singular os limites e os confrontantes 
de cada parcela territorial, e apresenta corretamente sua localização e 
a utilização de cada parcela.

A implementação do Cadastro Territorial Multifinalitário é um 
processo complexo, que envolve a identificação cadastral, cartografia 
cadastral e tecnologias da informação, tal como apresentado na Figura 2.

Figura 2 – Modelo de implementação do Cadastro Territorial 
Multifinalitário

Identificação cadastral

Para a colocação em prática do Cadastro Territorial Multifinali-
tário, é necessário ter conhecimento das informações relativas a cada 
parcela e seu correto endereçamento. É imprescindível a existência 
de um código identificador, para cada parcela, que não se repita 
para nenhuma outra, e que permita a integração com outras fontes 
de dados diferentes do sistema cadastral, além de assegurar que não 
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haverá duplicidade de registro de parcelas. É recomendável que a 
identificação cadastral esteja relacionada com sua localização geo-
gráfica, para facilitar sua identificação (Pelegrina, 2009).

Verificação da cartografia cadastral

Para o desenvolvimento de uma IDE, que utilize um sistema de 
informação geográfica, para auxiliar o desenvolvimento da gestão 
territorial, é essencial a existência da base cartográfica com confia-
bilidade geométrica e posicional, referenciada ao sistema geodésico, 
além de escala compatível com os fins cadastrais (ibidem).

Conceitualmente, considera-se base cartográfica o conjunto for-
mado pelo mapeamento e a rede de apoio à qual esse mapeamento 
esteja referenciado.

Nem sempre a implementação de um sistema cadastral inicia-se 
pela elaboração da base cartográfica, procurando-se aproveitar os 
dados existentes. Nesse caso, torna-se necessária a etapa de verifi-
cação dos dados existentes, considerando variáveis tais como atua-
lização, homogeneização, padronização e, principalmente, controle 
de qualidade.

A rede de referência, que consiste em um conjunto de pontos ma-
terializados geralmente por meio de marcos de concreto, com coor-
denadas planimétricas e/ou altimétricas conhecidas e referenciadas 
a uma origem, possibilita a amarração dos levantamentos e geração 
de produtos cartográficos, nessa mesma referência, apoiando os le-
vantamentos cadastrais (Brasil, 2009).

O cadastro é uma das peças fundamentais para a confiança e se-
gurança de tudo o que está ligado ao negócio jurídico da propriedade 
imobiliária, conforme se pode verificar na Figura 3.

A segurança da propriedade é garantida pelo Estado por meio do 
registro do imóvel, para o qual é dada publicidade, a segurança do 
negócio é assegurada pelo notário, que comprova a autenticidade dos 
elementos e agentes envolvidos no negócio, e a segurança relativa ao 
bem, objeto de negócio, é garantida pelo Cadastro Imobiliário por 
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meio da correta e inequívoca descrição de cada imóvel, dando supor-
te ao princípio registral da especialidade.

Pelo exposto, nota-se que a chamada Cartografia Cadastral não 
deve ser confundida, como é comum, com a Cartografia Topográ-
fica. Espera-se, na Cartografia Cadastral, encontrar representados 
os limites legais das parcelas, constantes do documento de registro, 
além dos limites visíveis levantados pela Cartografia Topográfica. 
Isso significa que, nos casos em que os limites legais são descritos co-
mo encontrados no terreno, os dois são coincidentes, representando 
a situação ideal, e na Cartografia Cadastral, apenas uma feição será 
apresentada.

Em muitos casos, os limites físicos levantados e representados 
pela Cartografia Topográfica não coincidem com os limites descritos 
no sistema de Registro de Imóveis, portanto, espera-se que esses 
dois tipos de limites sejam representados na Cartografia Cadastral, 
dando suporte à regularização fundiária.

O Cadastro Territorial Multifinalitário no mundo

O projeto Cadastral Template, documento produzido pela Fé-
dération Internationale des Géomètres (FIG), descreve os sistemas 
cadastrais nacionais considerando seus aspectos técnicos e culturais. 
Destaca-se, nesse projeto, o reconhecimento do conceito de Cadas-
tro Territorial Multifinalitário pelos países membros da FIG. Esse 
conceito está hoje largamente difundido, sendo sua importância 

Figura 3 – Elementos e agentes do negócio jurídico da propriedade 
imobiliária.
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reconhecida em nível internacional. Pelo exposto no referido pro-
jeto, os sistemas cadastrais podem ser divididos em três grandes 
grupos:

• Nos países onde o cadastro é utilizado essencialmente para 
tributação e onde está em processo de dar função jurídica ao 
direito de propriedade, estão mais próximos de atribuir ao 
cadastro um caráter multifinalitário. Nesse ponto, os desafios 
enfrentados são as questões legais e a viabilização da cobertu-
ra de todo seu território.

• Em países onde o cadastro multifinalitário já está em prática, 
os maiores desafios são a padronização e a normatização das 
informações cadastrais, para sua disponibilização por meio 
da internet e a democratização das informações territoriais.

• Nos países onde coexiste o cadastro voltado para tributação 
e o cadastro jurídico, com cobertura total ou parcial do terri-
tório, começando a atribuir ao cadastro também uma função 
multifinalitária (Guilherme, 2008).

O Cadastro Territorial Multifinalitário na Europa

A União Europeia (UE) tem como objetivo o desenvolvimento 
econômico dos Estados-membros, incluindo a consolidação de um 
mercado comum e de uma moeda única. O Cadastro, na UE, está 
tradicionalmente ligado à tributação de bens imóveis.

Nos últimos anos, houve mudanças na concepção do registro 
imobiliário e da gestão territorial, alterando os principais objetivos 
do Cadastro e inserindo funções multidisciplinares. Esse novo pa-
radigma influenciou inúmeros Estados da UE e o desenvolvimento 
de programas e projetos de cooperação, mas o conceito fundamental 
de Cadastro Territorial Multifinalitário não é absolutamente igual, 
nem uniforme, em todos os esses Estados. Alguns países, como 
Alemanha e Áustria, bem como alguns países da Europa do Les-
te e Central e Escandinávia, já conseguiram avançar em políticas 
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públicas para a implementação do Cadastro Territorial Multifinali-
tário como instrumento de planejamento (Pérez, 2013).

De acordo com Bordalo (2012), “a cada Estado-membro da 
união compete legislar sobre o direito de propriedade” (Artigo 295 
do tratado Europeu), e cada país possui seu próprio sistema cadas-
tral, com diferentes finalidades e objetivos. Alguns têm finalidade 
de registro jurídico da propriedade, outros com finalidade fiscal, 
outros ainda têm como finalidade o suporte para políticas agrárias, 
enquanto alguns agregam várias dessas finalidades. Essa diversida-
de de abordagens e objetivos dos sistemas cadastrais, de cada um 
dos Estados-membros da UE, está espelhada na forma como estes 
se organizaram, em termos das instituições públicas, como mostra 
a Figura 4.

Figura 4 – Tipologia do âmbito de intervenção das agências públicas nos 
países da UE
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Segundo a declaração sobre o Cadastro na União Europeia (Eu-
rocadastre, 2003), o cadastro deve conter informações básicas sobre 
o território, de acordo com os sistemas legais de cada país-membro. 
Também deve promover o exercício pacífico dos direitos de proprie-
dade, protegendo e auxiliando o mercado imobiliário e os investi-
mentos nos países da UE. A atividade cadastral tem por finalidade a 
criação e manutenção da informação alfanumérica e gráfica relativa 
às parcelas, e as organizações cadastrais devem fornecer dados e in-
formações cadastrais para os cidadãos, administrações públicas e pa-
ra os diferentes setores da sociedade, seja de forma gratuita ou não.

De acordo com a Eurocadastre (ibidem) os princípios básicos 
norteadores da política cadastral na UE devem ser:

a. O Cadastro deve ser entendido como sistema de informação 
territorial de base e deve estar presente em todos os países da 
UE.

b. Todos os Estados-membros e cada uma de suas partes devem 
disponibilizar a informação cadastral produzida.

c. Independentemente do sistema legal adotado por cada 
Estado-membro, o Cadastro define-se como um registo sob a 
responsabilidade do Estado.

d. Seu uso está de acordo com os princípios de igualdade, de 
segurança e de justiça para todos os cidadãos da UE.

e. O acesso à informação cadastral rege-se por leis e regula-
mentos estabelecidos de forma a proteger-se a informação de 
caráter pessoal.

f. A unidade básica do Cadastro é a parcela, e estas podem estar 
agrupadas em unidades de registo.

g. Cada parcela é dotada de um código único e inalterável.
h. A descrição gráfica da parcela e dos outros objetos cadastrais 

deve estar provida de um adequado grau de precisão.
i. Os dados descritivos podem incluir a natureza, a área, o valor 

e os direitos ou restrições legais associados a cada um dos ob-
jetos territoriais, sob ou sobre a superfície.
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Os modelos cadastrais na união europeia podem ser classificados 
por meio de três critérios: autoridade, relacionamento entre a car-
tografia cadastral e o registro imobiliário, e órgão responsável. Em 
relação à autoridade, praticamente em toda a Europa o cadastro é um 
instrumento de política de desenvolvimento econômico e de política 
nacional, sempre ligado à administração central do Estado.

Na Alemanha essa responsabilidade é de cada Estado federado 
(Länder), embora exista um órgão de coordenação nacional. Na 
Itália há também uma organização de Estado, mas o Cadastro é de 
responsabilidade dos municípios. Nos países nórdicos, o cadastro 
rural é de responsabilidade da administração central, mas o cadastro 
urbano é de responsabilidade de cada município.

Nos países onde a função do Cadastro é essencialmente fiscal, 
como Espanha e Itália, ele é de responsabilidade do Ministério das 
Finanças. Em outros países, onde o Cadastro tem uma perspectiva 
multifuncional, como em Portugal, ele é gerenciado por ministérios 
tais como Agricultura, Ambiente e Território, ou parte do Cadastro 
por ministérios como do Interior ou Administração de Justiça.

Em alguns países, as organizações cadastrais têm um alto grau de 
autonomia, como na Dinamarca e na Suécia, ou como na República 
Checa, em que o Cadastro é uma agência autônoma, reportando-
-se diretamente ao primeiro-ministro, como um exemplo claro de 
serviços básicos para toda a administração. E existem países nos 
quais uma única instituição é responsável pela cartografia cadastral 
e o registro de terras, e outros onde existem instituições separadas.

O registro de terras na Europa segue duas tendências, sendo uma 
baseada na tradição germânica, denominada por alguns autores do 
cadastro alemão, e outra baseada na tradição latina, denominada por 
alguns autores do cadastro latino.

O modelo de cadastro alemão é baseado na qualidade do levanta-
mento cadastral de direitos de propriedade; o direito de propriedade 
não existe sem o registro. Por outro lado, no modelo de cadastro lati-
no, os principais efeitos são a publicidade e proteção contra terceiros.

Os registros imobiliários da UE utilizam o mapeamento cadas-
tral, mas dependem da legislação de cada país para a definição das 
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técnicas de levantamento cadastral e da integração entre essas infor-
mações, produzindo, como resultado, um cadastro para múltiplas 
finalidades.

Para sintetizar os modelos organizacionais europeus, podem ser 
observados países onde existe uma integração entre a cartografia 
cadastral e o registro imobiliário, gerenciados por apenas uma insti-
tuição. Além disso, existem países onde os dados são mal integrados, 
nos quais a cartografia cadastral e registro de propriedade são geri-
dos por instituições independentes, permitindo-se o intercâmbio de 
informações (Pérez, 2010).

O Cadastro Territorial Multifinalitário na 
América Latina

Nos últimos anos, na América Latina, desenvolveu-se um nú-
mero significativo de projetos de atualização e de reforma cadastral 
em vários países, visando principalmente reduzir a informalidade 
no comércio de terras, dar garantias jurídicas ao mercado imobiliá-
rio e maior equidade na cobrança de impostos. O paradigma para 
o desenvolvimento do Cadastro Territorial Multifinalitário segue 
as seguintes premissas: um cadastro para todos, um cadastro mul-
tifinalitário, modelo de dados sobre o território e formato real da 
parcela, dados livres e abertos e atualização continuada (Piumetto; 
Erba, 2012).

O Comitê Permanente sobre Cadastro Ibero-americano (CPCI) é 
composto por quatorze países e tem como finalidade desenvolver po-
líticas para o desenvolvimento do cadastro para os países-membros. 
De acordo com CPCI (2016), em sua declaração sobre o cadastro, a 
atividade cadastral tem como finalidade a aquisição e o gerenciamen-
to das informações alfanuméricas e gráficas associadas às parcelas e 
suas benfeitorias, para contribuir com o planejamento e desenvolvi-
mento dos países. As organizações cadastrais de cada país são aquelas 
que têm a competência legal específica para a aquisição e o gerencia-
mento das informações cadastrais georreferenciadas das parcelas.
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A mesma declaração define como princípios básicos do cadastro 
os seguintes itens (ibidem):

a. É um sistema de informação territorial; tem como finalidade 
favorecer o desenvolvimento dos países.

b. O objetivo é promover igualdade e dar segurança aos cida-
dãos ibero-americanos.

c. Independente do sistema legal adotado pelos países, o Ca-
dastro é definido como um registro sob a responsabilidade do 
setor público que não pode ser objeto de propriedade nem de 
comércio privado.

d. O acesso à informação cadastral deve ser livre, conforme 
legislação e normas de cada país, ocultando dados do sigilo 
fiscal e pessoal de cada cidadão. A informação cadastral deve 
ser disponibilizada para todas as esferas da administração 
pública federal, estadual e municipal; deve ser organizada e 
atualizada, evitando duplicação de gastos.

e. A unidade básica do cadastro é a parcela; as edificações 
devem possuir um código único e estável. Conforme o pro-
cedimento de cada país, pode ou não haver um código único 
para a edificação e a parcela, ou não. As descrições gráficas da 
parcela e das benfeitorias devem ser realizadas com a precisão 
necessária para cada caso.

f. Os dados descritivos das parcelas e as edificações devem 
conter sua natureza (rural ou urbana), sua área, seus confron-
tantes, seu valor e os direitos ou restrições legais associados, 
conforme o ordenamento próprio.

g. A informação descrita nos cadastros e nos registros de imó-
veis deve ser devidamente coordenada e conectada, para dar 
garantia jurídica da propriedade.
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A partir da década de 1990, com maior incidência desde 2000, 
alguns países adotaram a utilização de uma lógica de compartilha-
mento de dados espaciais entre órgãos da administração pública, 
os quais necessitam da utilização desse tipo de dado. Essa aborda-
gem passou a ser também compartilhada, em alguns países, com 
entidades privadas e com o cidadão. Atualmente ela é vulgarmente 
conhecida pela designação de Infraestrutura de Dados Espaciais 
(IDE), conhecida mundialmente como Spatial Data Infrastructure 
(SDI) (Pelegrina; Neto, 2011). Uma IDE é considerada como um 
conjunto de políticas, padrões, organizações e recursos tecnológicos 
que facilita a produção, o acesso, o uso da informação geográfica e 
seus produtos (Manisa; Nkwae, 2007).

A implementação de uma IDE consiste em determinar normas, 
padrões, políticas e tecnologias para o compartilhamento dos dados 
espaciais, e entre as principais dificuldades para a implementação de 
uma IDE, destacam-se as diferenças de precisão entre os produtos 
existentes, a incompatibilidade de dados, atualidade das bases car-
tográficas e bancos de dados, direitos autorais, custos de acesso aos 
dados, dificuldades lógicas, entre outros.

Os dados espaciais interconectados permitem aos usuários econo-
mizar recursos, tempo e esforço, no sentido de adquirir ou acessar os 
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bancos de dados geográficos. Isso evita a duplicação de despesas asso-
ciadas à geração e manutenção de dados e sua integração com outros 
conjuntos de dados (Neto et al., 2012), e esse objetivo é alcançado por 
meio da padronização de dados e do compartilhamento de sistemas.

A IDE permite o acesso rápido a informações consistentes, 
auxiliando no processo de desenvolvimento econômico, social e am-
biental de um país, e ela facilita o acesso à informação, permitindo ao 
usuário saber o que está disponível e onde, bem como, quais são as 
condições de acesso e o uso dessas informações (Paixão et al., 2008).

Para Rajabifard e Binns (2005), uma IDE representa um conjun-
to de informações espaciais interconectadas a partir de uma hierar-
quia de multicamadas, baseado em parcerias, e com uma degradação 
nos níveis corporativo, local, estadual, nacional, regional (multina-
cional) e global.

Para Clausen et al. (2006), o desenvolvimento de uma IDE ocor-
re frequentemente em um ambiente organizacional fragmentado, 
exigindo um alto nível de colaboração interinstitucional. Diferentes 
organizações precisam trabalhar juntas e em concordância para 
registrar, armazenar, utilizar e compartilhar dados, e decidir como 
tornar esses dados disponíveis para a sociedade. Essa colaboração 
torna-se inviável em virtude de algumas instituições não compar-
tilharem seus dados (dados públicos que não contenham dados 
pessoais e não individualizados), temendo perder independência e 
controle sobre estes.

O processo de construção de uma IDE inicia-se pela padro-
nização dos elementos a serem compartilhados. Posteriormente, 
é realizada a conexão (criação da infraestrutura de comunicação) 
entre os órgãos, depois se realiza a integração dos órgãos, na qual há 
uma cooperação mútua, e finalmente se constitui a rede, a partir da 
integração dos usuários externos. Para esse efeito, é fundamental a 
existência de uma entidade coordenadora (Neto, 2009).

A IDE é uma peça fundamental no desenvolvimento de um Siste-
ma de Informação Territorial (SIT), baseado no Cadastro Territorial 
Multifinalitário, e é por meio dela que as informações das parcelas 
territoriais são disponibilizadas para os atores da gestão territorial 

Cadastro_e_gestao_territorial__(MIOLO_14x21)_Graf-v1.indd   38 04/06/2018   16:06:49



CADASTRO E GESTÃO TERRITORIAL  39

(empresas públicas e privadas), para a eficácia da governança públi-
ca (municipal, estadual e federal), na gestão territorial participativa 
da sociedade e na democratização das informações territoriais.

Com efeito, hoje, muito mais do que a representação cartográfica 
do espaço, importa a informação que sobre ele se consegue produzir, 
organizar, acessar e explorar, em uma perspectiva pragmática e di-
nâmica. Mais do que simples repositórios de dados, é imprescindível 
abrir e fazer uso da informação existente, por meio das infraestrutu-
ras da sociedade da informação e do conhecimento.

Atualmente percebe-se uma clara mudança de paradigma no que 
se refere à produção, gestão, exploração e disseminação da informa-
ção geográfica, na qual há um papel preponderante das IDE, como 
ilustrado na Figura 5.

Figura 5 – Mudança de paradigma: dos SIG às IDE

Da lógica do local, individual e específico, avançou-se para o para-
digma do global, da partilha e transversalidade dos dados geográficos. 
O mesmo se passa com as infraestruturas de suporte e serviços que se 
diluem na “nuvem”, mantendo as características de segurança dos sis-
temas locais, acrescentando disponibilidade (sobretudo no que se refe-
re à publicação) e reduzindo encargos de investimento e manutenção.
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O projeto europeu Inspire

O desenvolvimento de um mercado comum implica na elabora-
ção de uma legislação comum da UE para todos os Estados-mem-
bros. Para a efetivação de uma política pública comum na área das 
informações territoriais, entre países membros, a primeira iniciativa 
foi o desenvolvimento de mecanismos de integração entre informa-
ções geográficas e dados cadastrais, por meio da Diretiva Inspire 
(Infraestrutura para a Informação Espacial na Europa).

Em abril de 2002, após vários projetos com o mesmo objetivo, 
a UE estabeleceu o projeto Inspire, com o objetivo de promover 
o desenvolvimento da infraestrutura europeia de dados espaciais, 
criando serviços integrados de informação geográfica, permitindo 
a identificação e o acesso às informações geográficas de variadas 
fontes, do nível local ao global, com base no trabalho dos vários 
Estados-membros.

Em 15 de maio de 2007, após cinco anos de intensa preparação, 
entrou finalmente em vigor a Diretiva Inspire (Directiva 2007/2/
EC do Parlamento Europeu e Conselho de 14 de março de 2007), a 
qual veio estabelecer um quadro de desenvolvimento para as IDE na 
Europa e atribuir grandes responsabilidades aos Estados-membros 
e produtores de informação geográfica.

O surgimento dessa diretiva deu um impulso determinante 
para a consolidação de padrões de dados e serviços, no sentido de 
se garantir uma eficaz interoperabilidade dos sistemas e um maior 
potencial para as IDE, obrigando-as a garantir que:

• por meio dos respectivos metadados seja possível localizar 
os dados geográficos existentes e avaliar sua adequação para 
um determinado fim, bem como conhecer suas condições de 
utilização;

• existe uma lógica de subsidiariedade, na qual o armazena-
mento, disponibilização e manutenção de dados geográficos 
são efetuados ao nível mais adequado;

Cadastro_e_gestao_territorial__(MIOLO_14x21)_Graf-v1.indd   40 04/06/2018   16:06:50



CADASTRO E GESTÃO TERRITORIAL  41

• se promove a harmonização dos dados, possibilitando, inde-
pendentemente de sua origem e aplicações, sua combinação 
de forma coerente;

• se facilita sua partilha e utilização, independentemente de seu 
nível de administração.

A diretiva Inspire, para garantir sua plena eficácia, impõe a cada 
um dos Estados-membros sua transposição para o quadro legislati-
vo nacional e/ou regional (varia consoante à organização do Estado 
nos diferentes países), bem como é suportada por um conjunto de 
regulamentos comunitários, designado por disposições de execução.

Figura 6 – Quadro legal para as IDE na UE

Fonte: adaptado de Julião, 2010, p.77.

A diretiva Inspire é bastante ambiciosa em relação aos desafios 
lançados, obrigada a um profundo reajuste em termos da estrutura 
dos dados geográficos produzidos, bem como na sua forma de dis-
ponibilização aos usuários. Nesse sentido, foram criados vários gru-
pos de trabalho, integrando peritos dos vários Estados-membros, 
que produzem a documentação técnica necessária ao suporte das 
disposições de execução.

Todo esse processo está sendo conduzido por três agências da Co-
missão Europeia (Eurostat, DG Environment e JRC), que coordenam 
o calendário de intervenção, o qual pressupõe que a fase de implemen-
tação da diretiva deve ser concluída em 2021 (inicialmente era 2019).

O projeto Inspire propõe padrões para a integração do siste-
ma cadastral à IDE, destacando-se as especificações da unidade 
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cadastral, que é a parcela. Essas especificações foram criadas a partir 
de consultas realizadas entre as instituições cadastrais dos países 
envolvidos e grupos de peritos, que propuseram a utilização da 
parcela cadastral na IDE de cada país, objetivando a acessibilidade 
e disponibilidade de dados. Os dados cadastrais são utilizados como 
referência para outros temas da Inspire, e a harmonização da parcela 
cadastral pode ser considerada como um pré-requisito para a inte-
gração com outros temas (ibidem).

As especificações sobre a parcela cadastral, no entanto, não têm 
por objetivo harmonizar os conceitos de propriedade e direitos rela-
cionados às parcelas, que são inerentes à realidade de cada país, mas 
centram-se sobre os aspectos geométricos (TWGCP, 2009).

O grupo de trabalho de cadastro e registros imobiliários, forma-
do pela Eurogeographics e pelo Comitê Permanente do Cadastro 
da União Europeia, fez recomendações para a efetivação de um 
Cadastro Territorial Multifinalitário no projeto Inspire, sendo: a) 
Identificador único: pelo menos o identificador exclusivo nacional 
deve ser usado. Para um único identificador europeu, a solução é es-
tabelecida por meio da combinação do prefixo do país e do identifi-
cador exclusivo nacional; b) Georreferência: que a parcela cadastral 
seja referenciada ao sistema nacional baseado em uma rede geodésica 
de referência (Castro; Caro, 2010).

Apesar das diferenças entre modelos cadastrais e jurídicos, a ten-
dência é a de que no futuro exista um modelo único de cadastro na 
UE, que tenha função multidisciplinar e que promova o desenvol-
vimento territorial e melhore a integração entre os países-membros.

Em 2003 foi colocado em prática um portal web para divulgar in-
formações sobre a diretiva Inspire e as temáticas associadas, além de 
difundir as boas práticas nacionais e internacionais. Foi reformulado 
em 2008, na sequência do Plano de Ação para a implementação da 
diretiva Inspire em Portugal, promovido pelo Instituto Geográfico 
Português (IGP, hoje Direção Geral do Território, DGT), então 
Ponto de Contato Nacional (PCN).

A diretiva Inspire concentra-se na parte geográfica dos dados ca-
dastrais. No contexto Inspire, as parcelas cadastrais serão utilizadas 
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principalmente como localizadoras de geoinformação em geral, 
incluindo os dados ambientais.

Tanto quanto possível, no contexto Inspire, as parcelas cadas-
trais devem ser a formação de uma partição do território nacional. 
A parcela cadastral deve ser considerada como uma única área da 
superfície da Terra, sob os direitos de propriedade real, homogêneos 
e de propriedade exclusiva (adaptado de Unece 2004 e WG-CPI, 
2006).

Ressalta-se que por propriedade única entende-se que a proprie-
dade é detida por um ou vários proprietários para toda a parcela. Por 
direitos de propriedade homogêneos entende-se que os direitos de 
propriedade, locação e hipotecas afetam toda a parcela. Isso não se 
aplica aos direitos específicos como servidões, que só podem afetar 
parte do pacote.

O projeto brasileiro de Infraestrutura Nacional de 
Dados Espaciais (Inde)

No Brasil, em novembro de 2008, entrou em vigor o Decreto 
6.666, que instituiu a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais 
(Inde), com o objetivo de promover o adequado ordenamento na 
geração, no armazenamento, no acesso, no compartilhamento, na 
disseminação e no uso dos dados geoespaciais nas esferas federal, 
estadual, distrital e municipal (Brasil, 2008), assim como determinar 
os padrões e normas, homologados pela Comissão Nacional de Car-
tografia (Concar).

Por meio da Inde, será possível prevenir a duplicidade de ações 
e o desperdício de recursos na obtenção de dados geoespaciais pelos 
órgãos da administração pública. Esses problemas podem ser mini-
mizados mediante a divulgação dos metadados relativos aos dados 
geoespaciais, disponíveis nas entidades e nos órgãos públicos das 
esferas federal, estadual, distrital e municipal (Neto et al., 2012).

A Concar é a comissão responsável pela determinação de prazos 
para a real implantação da Inde, que está dividida em ciclos, e estes 
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têm o objetivo de realizar a integração entre os órgãos envolvidos na 
direção vertical, tanto no sentido de cima para baixo, que representa 
a coordenação, como no sentido de baixo para cima, que representa 
a integração das estruturas de dados e dos metadados já existentes. 
Os ciclos são: a) Ciclo I: de junho de 2009 até dezembro de 2010; b) 
Ciclo II: de 2011 até 2014; c) Ciclo III: de 2015 até 2020.

Um componente pressuposto pela Concar é o desenvolvimen-
to da Mapoteca Nacional Digital (MND), que é definida como o 
conjunto de dados geoespaciais (vetoriais e matriciais) devidamente 
estruturados, seus Bancos de Dados Auxiliares (BDA) e seus meta-
dados, armazenados em repositórios distribuídos e compartilhados, 
referentes ao espaço geográfico brasileiro (Concar, 2008).

A MND é constituída por dados referentes às informações 
geoespaciais, produzidas para o Sistema Cartográfico Nacional 
(SCN), nas escalas da cartografia sistemática terrestre básica, defini-
das a partir de 1:25000 e menores.

Antes do Decreto 6666/2008, a Concar já havia elaborado as 
especificações técnicas para a estruturação dos dados geoespaciais 
vetoriais para a MND, bem como outras já foram elaboradas ou es-
tão em fase de produção. Algumas das especificações passaram por 
consulta pública, como as especificações sobre os metadados geoes-
paciais. Na Inde estão previstas as especificações para a estrutura de 
dados geoespaciais vetoriais, estrutura de metadados geoespaciais, 
aquisição de dados geoespaciais vetoriais, representação de dados 
geoespaciais vetoriais, estrutura de dados geoespaciais matriciais, 
produtos de conjunto de dados geoespaciais e o controle de qualida-
de de dados geoespaciais (Pelegrina; Neto, 2011).

O Comitê de Planejamento da Infraestrutura Nacional de Dados 
Espaciais (Cinde), criado pela Concar, elaborou o Plano de Ação pa-
ra Implantação da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais. Esse 
documento aborda as dimensões da implementação de uma IDE, 
envolvendo aspectos organizacionais, técnicos e humanos.

Um dos pontos discutidos no Plano de Ação para a Implanta-
ção da Inde é o aspecto dos atores, ou seja, as partes envolvidas ou 
interessadas na efetiva criação da Inde. Esses participantes podem 
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ser órgãos do setor público ou privado, instituições acadêmicas e 
usuários finais (a sociedade).

De acordo com o Cinde (2009), os atuantes no desenvolvimento 
da Inde dividem-se em:

• Atores organizacionais e administrativos – Envolvidos com 
questões de coordenação e manutenção da Inde. Por exem-
plo, Concar/IBGE/ Ministério do Planejamento, Orça-
mento e Gestão – Secretaria de Planejamento e Investimento 
(MPOG – SPI).

• Produtores de dados geoespaciais fundamentais de referên-
cia – Por exemplo, serviços oficiais de cartografia (terrestre e 
espacial), empresas de aerolevantamento, concessionárias de 
serviços públicos.

• Produtores de informações temáticas – Considera o dado/in-
formação geográfica temática, referenciada a partir dos dados 
e informações geoespaciais de referência, como produto ou 
serviço. Exemplo: serviços oficiais de informações temáticas 
(CPRM), Ministério do Meio Ambiente e outras.

• Usuários de informações de referência temáticas e produtores 
de informações de valor agregado – Associam diversas infor-
mações e, eventualmente, análises espaciais para a elaboração 
de novos produtos e serviços. Exemplo: GeoBNDES, Gabi-
nete de Segurança Institucional – Sistema Georreferenciado 
de Monitoramento e Apoio à Decisão da Presidência da Re-
pública (GSI – GEOPR).

• Empresas de iniciativa privada – Oferecem produtos geo-
gráficos, programas, equipamentos e sistemas relacionados 
com o processamento de dados e informações geoespaciais e 
sistemas que utilizam geotecnologias.

• Provedores de serviços de desenvolvimento de sistemas e de 
bases de dados geoespaciais, em apoio a operações e serviços 
de consulta.
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É importante que a cartografia cadastral obedeça aos padrões defi-
nidos pela Inde e as normas cartográficas nacionais, para garantir a pre-
cisão posicional necessária ao levantamento cadastral e para possibilitar 
a integração das informações territoriais entre diferentes sistemas.

O Sistema Nacional de Informação Geográfica de 
Portugal

O Sistema Nacional de Informação Geográfica (Snig) de Portugal 
foi criado por meio do Decreto-Lei n.53, de 13 de fevereiro de 1990, 
tendo sido a primeira IDE a ser desenvolvida na Europa e a primeira a 
ser disponibilizada na internet a partir de 1995 (Portugal, 1990).

Figura 7 – Histórico do Snig

Fonte: adaptado de Julião, 2010, p.77.

A história do Snig teve início em 1986, quando foi criado um gru-
po de trabalho que mais tarde estaria na sua gênese e na do Centro 
Nacional de Informação Geográfica, criado em simultâneo também 
por meio do Decreto-Lei n.53, de 13 de fevereiro de 1990.
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Desde essa época, o Snig tem passado por várias intervenções, 
que incluíram a mudança de visual e reorganização dos conteúdos 
existentes, bem como o desenvolvimento de novas aplicações para os 
usuários, como mostram as mudanças em suas interfaces na Figura 8.

Figura 8 – A evolução do Portal do Snig

Fonte: adaptado de Julião, 2010, p.78.

O principal objetivo desse desenvolvimento foi consolidar uma 
infraestrutura de dados espaciais que permita identificar, visualizar 
e explorar a informação geográfica, bem como acessar as bases de 
dados temáticas, a partir de componentes interligadas (metadados, 
produtos, serviços e mercado) suportadas por uma estrutura de da-
dos harmonizada, disponibilizada por seus respectivos produtores, e 
acessível por meio do geoportal do Snig.

O Snig resulta de um esforço nacional (pioneiro em nível eu-
ropeu e até mesmo mundial) que conta com a participação ativa 
e empenhada de todos: reguladores, produtores e utilizadores de 
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informação geográfica. Compete atualmente à Direção Geral do 
Território (DGT) a coordenação e a dinamização do processo, o que, 
vale frisar, não se deve confundir com a titularidade sobre os dados 
e informação disponibilizada pelo SNIG, que é uma das primeiras 
infraestruturas de dados espaciais que possui um portal no qual se 
encontram as principais funcionalidades. Com efeito, o geoportal do 
Snig possui como componentes básicos:

• Catálogo
• Visualizador
• Aplicações
• Espaço geocomunidade

Em muitos casos, a face visível das infraestruturas existentes cor-
responde ao seu visualizador, mas é importante que se perceba que 
este é apenas um das componentes e nem por isso o mais relevante.

Em cada um dos quatro componentes do Snig, anteriormente 
identificados, estão disponíveis dados, aplicações e serviços de 
acesso livre e gratuito sobre a informação geográfica existente em 
Portugal.

O catálogo de metadados do Snig conta hoje com mais de 10 mil 
registros, referentes a dados, serviços de dados e aplicações. Esses 
registros têm crescido em número significativo, sobretudo depois 
do investimento realizado na cosntrução de uma aplicação específica 
para sua criação e da realização de várias ações de formação.

O antigo IGP (órgão antecessor da Direção Geral de Território), 
enquanto entidade, à época, coordenadora e dinamizadora do Snig, 
reconhecendo que um dos pontos nevrálgicos de uma IDE é o seu 
catálogo de metadados, fez um esforço significativo para a criação 
de uma ferramenta de edição de metadados em língua portuguesa e, 
de acordo com o preconizador, pelas normas ISO, designadamente 
as ISO 19115, ISO 19119 e ISO 19139. Surgiu assim o editor de 
Metadados de Informação Geográfica, conhecido pelo acrônimo 
MIG. Esse editor está disponível na página do Snig para download 
e é compatível com outras aplicações de gestão de metadados que 
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obedecem às normas e recomendações do Open Geospatial Consor-
tium (OGC).

Figura 9 – Interface do MIG

Fonte: adaptado de Julião, 2010, p.80.

Por meio desta aplicação é possível documentar de forma estru-
turada todos os dados e serviços de dados sob a responsabilidade das 
diferentes entidades.

Para acessar os dados recorre-se à interface do catálogo, que per-
mite criar um conjunto de pesquisas com base em várias soluções. 
Podem ser efetuadas pesquisas por palavras, por tipo de dados, por 
tipo de disponibilização, por períodos temporais e também com re-
curso de topônimos ou definindo interativamente a área de interesse.

Com base nesse vasto conjunto de possibilidades, é fácil efetuar 
a conjugação que nos permite identificar os dados mais relevantes 
para nossas necessidades.
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Figura 10 – Interface do catálogo

Fonte para: adaptado de Julião, 2010, p.81.

Em termos de visualização de dados, atualmente é possível 
acessar todos os serviços de dados que existem no Snig e em outros 
servidores que cumpram os requisitos da OGC, fornecendo dados e 
serviços de acordo com esses padrões internacionais, como sejam os 
WCS, WFS e WMS.
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Figura 11 – Interface do visualizador

Fonte para: adaptado de Julião, 2010, p.81.

De acordo com os princípios subjacentes à criação e dinamização 
do Snig, aqui fica o desafio de se utilizar essa infraestrutura para 
conhecer e valorizar nossa riqueza geográfica. Além dos serviços 
de visualização de dados geográficos, da criação e exploração de 
metadados e descarregamento de produtos, há um espaço aberto 
para a troca de experiências e debate com enfoque na temática da 
informação geográfica.

O componente de geocomunidade do Snig é precisamente o 
ponto de encontro para aprender e compartilhar experiências através 
do Fórum Snig, por meio das redes temáticas como a Rise e o Snig 
Educação. É nesse espaço que se efetua a ligação ao processo de im-
plementação da chamada Directiva Inspire, por meio de um espaço 
próprio no Snig, no qual se abre o Fórum Snig.
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Figura 12 – Componente de geocomunidade

Fonte para: adaptado de Julião, 2010, p.82.
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4  
requiSitoS e modeloS pArA A GeStão 
territoriAl bASeAdA no cAdAStro, 
com utilizAção dA infrAeStruturA 

de dAdoS eSpAciAiS e do lAnd 
AdminiStrAtion domAin model

Devido à falta de estabelecimento de um Cadastro Territorial 
Multifinalitário, inúmeros países sofrem com problemas na gestão 
territorial, principalmente na governança de seus territórios. Esses, 
em sua maioria, são provenientes de múltiplos cadastros, nem sem-
pre compatíveis entre si.

Essas diferenças podem ser evidenciadas por distintas qualidades 
geométricas, escalas, temáticas, inconsistência de dados, desatualiza-
ção e falhas de gestão dos diferentes cadastros existentes. A falta de 
um Cadastro Territorial Multifinalitário acaba gerando esforços pa-
ralelos, com aumento dos custos de implantação dos órgãos públicos, 
produção de bases de dados distintas e a necessidade de utilização de 
processos complexos para sua unificação (Pelegrina, 2009).

A desatualização dos dados compromete a credibilidade das 
informações. Os métodos de avaliação dos imóveis, geralmente, 
não conseguem acompanhar a dinâmica do mercado, provocando 
injustiças tributárias. Os sistemas de informações responsáveis pelo 
gerenciamento territorial não são capazes, muitas vezes, de processar 
informações espaciais.

Para o desenvolvimento de um sistema cadastral eficaz, é fun-
damental seguir as regras e regulamentos para o registro de novas 
informações cadastrais. Os novos procedimentos cadastrais devem 
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ser formulados sob a forma de leis que devem definir uma autori-
dade jurídica independente encarregada dos procedimentos (Öster-
berg, 2001).

O desenvolvimento de políticas públicas para a implementação 
do Cadastro Territorial Multifinalitário passa necessariamente pela 
resolução de questões legais, técnicas e operacionais de acordo com 
as necessidades e condições de cada país (FIG, 1996), e esse processo 
é complexo e envolve basicamente a criação de três marcos, o jurídi-
co, o institucional e o técnico, como se pode observar na Figura 13.

Figura 13 – Fases para a implementação do Cadastro Territorial 
Multifinalitário

O primeiro passo para a isso é o estabelecimento de um marco ju-
rídico criando condições para seu efetivo desenvolvimento. Define-
-se como marco jurídico toda legislação que rege um determinado 
assunto. Nesse sentido, o marco jurídico deverá definir claramente 
todos os aspectos fundamentais do Cadastro Territorial Multifinali-
tário, ou seja, o cadastro físico, jurídico e econômico.

O marco jurídico do cadastro físico deve garantir o conhecimento 
das informações relativas à parcela territorial e seu correto endere-
çamento. É essencial que a identificação cadastral esteja relacionada 
com sua localização geográfica, para facilitar sua identificação. 
Deve haver um código único para permitir a integração com outras 

Cadastro_e_gestao_territorial__(MIOLO_14x21)_Graf-v1.indd   54 04/06/2018   16:06:51



CADASTRO E GESTÃO TERRITORIAL  55

fontes de dados, além de assegurar que não haverá duplicidade de 
registro de parcelas.

Além disso, é fundamental que o sistema de identificação do ca-
dastro não use uma numeração sequencial. Ou seja, atualmente em 
alguns sistemas cadastrais, o imóvel é identificado por uma ordem 
numérica cronológica de lançamento cadastral, sem uma lógica es-
pacial de identificação das parcelas, dificultando sua geocodificação. 
Uma vez detectada a identificação cadastral sem lógica espacial, faz-
-se a necessária a criação de um novo código para a identificação das 
parcelas (Pelegrina, 2009).

Para o desenvolvimento de uma infraestrutura de dados espa-
ciais, que utilize um sistema de informações territoriais, para apoiar 
a gestão territorial, é essencial a existência de uma base cartográfica 
cadastral com confiabilidade geométrica, posicional, referenciada ao 
sistema geodésico e escala compatível com os fins cadastrais. Para 
tanto, é necessário que essas características técnicas estejam con-
templadas na legislação cadastral. Também devem ser especificadas 
normas técnicas para a padronização da base cartográfica cadastral, 
permitindo sua integração à infraestrutura de dados espaciais.

Referente ao cadastro jurídico, a legislação deve alterar a siste-
mática relacionada à identificação das parcelas, incluindo o cadastro 
físico na delimitação e identificação destes. Suas informações ca-
dastrais devem descrever a situação jurídica dos imóveis, escritura 
pública, contrato de compra e venda, hipoteca e seus direitos reais 
sobre o imóvel. Em relação ao proprietário, deve informar se é pes-
soa física, jurídica ou múltipla.

Em relação ao cadastro econômico, a legislação deve definir cla-
ramente a fórmula de cálculo do imposto territorial e do método para 
avaliação dos imóveis. Também deve prever métodos eficazes para 
manter atualizado o valor dos imóveis no cadastro, acompanhando 
os valores praticados no mercado imobiliário.

O marco jurídico é a base que sustenta as três dimensões do ca-
dastro. Por meio dele são construídos os conteúdos de cadastro, per-
mitindo que as técnicas e as tecnologias desenvolvam ações visando 
à implementação do Cadastro Territorial Multifinalitário.
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Por fim, devem-se desenvolver mecanismos e ferramentas para 
permitir a integração e compartilhamento de dados e informações 
territoriais. Para tanto, é importante desenvolver uma Infraestrutura 
de Dados Espaciais (IDE).

Além das questões de ordem normativa, o sistema cadastral deve 
ser apoiado em uma rede de referência cadastral municipal, que con-
siste em um conjunto de pontos materializados por meio de marcos, 
com coordenadas planimétricas e/ou altimétricas, referenciadas a 
uma única origem, o Sistema Geodésico Nacional, o qual possibilita 
a amarração de plantas e mapas e suas atualizações.

O marco institucional visa definir as instituições envolvidas dire-
tamente no desenvolvimento do Cadastro Territorial Multifinalitário. 
Os critérios de levantamento e atualização cadastral devem ser bem 
definidos e estabelecidos de acordo com os preceitos técnicos e legais.

A matriz dos requisitos para a implementação do Cadastro Ter-
ritorial Multifinalitário, aqui proposta, pretende complementar os 
principais itens a serem analisados para que o cadastro tenha um 
modelo de dados multifuncional. Ressalta-se que os itens relacio-
nados servem de parâmetro para a execução da avaliação de um 
sistema cadastral. Outro ponto importante a ressaltar é a evolução 
das técnicas e das tecnologias, que, ao longo do tempo, naturalmente 
incluirão novos itens e excluirão outros.

Quadro 2 – Matriz dos requisitos mínimos para a implementação do 
Cadastro Territorial Multifinalitário

1. Marco Jurídico

1.1 Legislação Cadastral Lei de cadastro nacional ou Legislações 
que definam o cadastro

1.2 Identificação cadastral Um código único e inequívoco para iden-
tificação das parcelas territoriais 

1.3 Definição da Precisão Posi-
cional

Existência na legislação da precisão posi-
cional nos levantamentos cadastrais ur-
banos e rurais 

1.4 Definição do Sistema Geo-
désico de Referência

Existência na legislação da obrigatoriedade 
de georreferenciar o levantamento cadas-
tral a um Sistema Geodésico de referência

Cadastro_e_gestao_territorial__(MIOLO_14x21)_Graf-v1.indd   56 04/06/2018   16:06:51



CADASTRO E GESTÃO TERRITORIAL  57

1.5 Definição do Sistema de 
Coordenadas

Existência de legislação que obrigue o le-
vantamento cadastral no sistema de coor-
denadas específico

1.6 Fórmula de cálculo do valor 
do Imposto

Legislação sobre a forma de cálculo do 
imposto territorial e suas alíquotas

1.7 Método para avaliação dos 
imóveis

Legislação definindo o método de avalia-
ção dos imóveis 

1.8 Método de atualização valo-
res venais

Legislação definindo a metodologia de 
atualização da avaliação dos imóveis

2. Técnica

2.1
Desenvolvimento de Rede 
Geodésica em todo territó-
rio

Implementação de rede geodésica e to-
pográfica em todo território permitindo 
o seu uso nos levantamentos cadastrais

2.2
Normas Técnicas para De-
finição de Limites e Con-
frontações

Desenvolvimento de normas técnicas pa-
ra definição dos limites e confrontações 
das parcelas territoriais 

2.3
Desenvolvimento de In-
fraestrutura de Dados Es-
paciais 

Desenvolvimento de legislação para IDE

2.4
Desenvolvimentos de Pa-
drões e Metadados para 
Cartografia Cadastral

Desenvolvimento de normas técnicas e 
legislação especificas para o levantamen-
to cadastral

2.5 Definição de Padrões de In-
teroperabilidade

Desenvolvimento de normas técnicas e 
legislação especificas para o levantamen-
to cadastral

2.6 Certif icação Digital para 
Cadastro Jurídico

Desenvolvimento de normas técnicas e 
legislação especificas para o levantamen-
to cadastral

 3.Marco Institucional

3.1
Definição Instituição res-
ponsável pelo cadastro ju-
rídico

Responsável pela gestão dos aspectos ju-
rídicos da propriedade imobiliária

3.2
Definição Instituição res-
ponsável pelo cadastro fí-
sico

Responsável pela gestão da cartografia 
cadastral

3.3
Definição Instituição res-
ponsável pelo cadastro eco-
nômico

Responsável pela gestão dos impostos 
territoriais 
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Land Administration Domain Model (LADM)

O dado cadastral é uma peça-chave para a gestão territorial. 
Todavia, não é o único elemento a ser considerado, pois, além dele, 
há vários processos cuja finalidade é garantir uma correta adminis-
tração do território.

Nos últimos anos houve uma considerável evolução nos pa-
radigmas referentes aos modelos cadastrais, e é hoje consensual 
que estes devem basear-se em uma perspectiva multifinalitária ou 
multifuncional. Hespanha et al. (2006) exemplificaram como o mo-
delo cadastral de Portugal poderia ser ajustado para incorporar essa 
perspectiva. Isso implica na utilização de conceitos das IDE, e, desse 
modo, é fundamental a participação ativa de vários agentes.

Recentemente esse conceito foi fortalecido por meio de um en-
quadramento devidamente formalizado que pudesse suportar o fun-
cionamento do modelo de cadastro multifinalitário e sua integração 
com a gestão territorial. Essa lacuna foi preenchida com a publicação 
do Land Administration Domain Model (LADM) como padrão 
ISO 19152 em 2012.

O LADM propõe um modelo abstrato e conceitual, estruturado 
em três componentes:

• Agentes – podem ser pessoas e organizações, bem como 
grupos.

• Unidades administrativas elementares, direitos, responsabilida-
des e restrições – são os elementos essenciais relacionados com 
a gestão dos direitos de propriedade e a sua efetivação.

• Entidades espaciais – são as parcelas, infraestruturas públicas, 
construções etc. que são representadas pelas primitivas gráfi-
cas de representação (ponto, linha, polígono ou volume).

O LADM objetiva facilitar o desenvolvimento de projetos de ges-
tão territorial e de software, em uma lógica de promover a realização 
de bons princípios na administração pública, com responsabilidades 
nesse domínio e assim contribuir para o desenvolvimento sustentável.
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Essa facilidade resulta em um modelo estruturado e documen-
tado em Unified Modeling Language (UML), além de ser sufi-
cientemente flexível para poder articular-se com outros modelos e 
componentes funcionais.

Figura 14 – Estrutura básica do LADM em UML

Fonte: Lemmen; Oosterom, 2013.

A rede colaborativa, na gênese desse padrão, continua ativa e 
promovendo várias iniciativas para suportar sua adoção, podendo-se 
destacar a plataforma wiki que está alojada em <http://wiki.tudelft.
nl/bin/view/Research/ISO19152/>.

Cadastro_e_gestao_territorial__(MIOLO_14x21)_Graf-v1.indd   59 04/06/2018   16:06:51


