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RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo a conceituação e o entendimento da importância das informações 
territoriais integradas através do cadastro multifinalitário para o desenvolvimento de políticas sociais e 
de planejamento urbano. Devido o desconhecimento do tema por maior parte da população, apresenta-se 
uma breve análise bibliográfica, com a intenção da formação conceitual e esclarecimentos a respeito do 
mesmo. A partir disso, é abordado como o CTM (Cadastro Territorial Multifinalitário) tem sido utilizado 
pelas gestões públicas no Brasil, com foco nas prefeituras municipais. Bem como algumas das suas 
deficiências, principalmente para aplicação social e de planejamento urbano, sendo muito aplicado na 
área de políticas fiscais. A análise foi apoiada em recursos de geotecnologias do Sistema de Informações 
Geográficas (SIG). Como resultado identificou-se a carência de investimentos para implantação dos 
cadastros territoriais, ora por falta de conhecimento, ora por desinteresse. Contudo esta realidade tende a 
mudar, a princípio por parte dos gestores públicos, devido à necessidade de cumprir os deveres impostos 
no Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001), com o propósito de conhecer melhor a cidade para realização 
e implantação de planos diretores participativos mais assertivos. Sobretudo, nota-se o grande potencial a 
ser explorado pela utilização multifinalitária, como instrumento eficaz para políticas desenvolvimentistas 
sociais.
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ABSTRACT

This study aims at conceptualizing and understanding the importance of territorial information integrated 
through the multipurpose cadastre for the development of social policy and urban planning. Because 
the theme of ignorance by most of the population, presents a brief literature review, with the intention 
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of training and conceptual clarifications regarding the same. From this it is approached as the CTM 
(Territorial Multipurpose cadastre) has been used by public administrations in Brazil, focusing on 
municipal governments. As well as some of its shortcomings, mainly for social application and urban 
planning, being widely applied in the area of   fiscal policy. The analysis was supported in geotechnology 
capabilities of Geographic Information System (GIS). As a result identified the lack of investments 
for implementation of territorial entries, either for lack of knowledge, or by disinterest. Yet this reality 
tends to change the principle by public managers, because of the need to fulfill the duties imposed in 
the City Statute (Law 10.257 / 2001), in order to better understand the city to carry out and implement 
participatory master plans more assertive. Above all, it is noted the great potential to be explored by 
multipurpose use as an effective tool for social development policies.

Keywords: Conceptualization, multipurpose territorial Register, social and urban development.

INTRODUÇÃO1. 

Desde o surgimento da propriedade sobre o território, começaram a serem criados mecanismos 
que pudessem organizar o espaço, seja por fins de tributação, uso da mesma ou garantia de posse. 
A principal e mais conhecida forma de identificação da posse é o registro de imóveis em cartórios, 
que garante valor legal à propriedade e a delimita perante seus limitantes. Mas além desse registro 
comum, desde o regime das sesmarias e capitanias hereditárias até os dias hoje, são desenvolvidos 
métodos para atender a essa função no âmbito urbano e rural. Sendo assim, o presente trabalho busca a 
discursão do método de Cadastro Técnico Multifinalitário (CTM), ainda pouco conhecido pela maioria 
da população. 

O objetivo deste artigo não se trata de discutir algo novo, mas propiciar o conhecimento do CTM 
a um número maior de pessoas para ampliar o debate sobre a importância de sua aplicação nas questões 
sociais e de planejamento urbano. 

O cadastro técnico tem sido utilizado nos municípios brasileiros, na maioria dos casos, para 
fins tributários, sendo pouco explorado seu potencial multifinalitário. Quando mais abrangente, o 
mesmo permite o planejamento em diferentes áreas, possibilitando que os dados sejam relacionados e 
comparados para facilitar as tomadas de decisões. Além disso, é demostrado de maneira simplificada a 
aplicação do CTM com auxílio do Sistema de Informações Geográficas (SIG), que gera uma base digital 
para os dados coletados. 

CADASTRO TÉCNICO MULTIFINALITÁRIO (CTM) 2. 

O Cadastro Técnico Multifinalitário é compreendido como um conjunto de dados alfanuméricos 
como: o uso do solo, dados censitários, dados da área da saúde, educação, rede de infraestrutura, entre 
outros; organizados sobre uma base cartográfica, a qual descreve o espaço urbano e rural através de seus 
limites territoriais e unidades imobiliárias, tais como: edificações, lotes, logradouros, quadras, praças, 
áreas verdes, etc. Segundo Saboya (2000), “o cadastro integra informações gráficas, através dos mapas, 
com as informações alfanuméricas em um mesmo sistema”.

De acordo com Blachut et al (1974), o Cadastro Técnico Multifinalitário pode ser entendido como 
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um sistema de registro dos elementos espaciais que representam a estrutura urbana, constituído por uma 
componente geométrica e outra descritiva que lhe conferem agilidade e diversidade no fornecimento de 
dados para atender diferentes funções, inclusive a de planejamento urbano.

O CTM é estruturado em camadas de informações sobrepostas sobre uma base cartográfica 
associada a tabelas contendo dados alfanuméricos que é gerenciado por um Sistema de Informações 
Geográficas (SIG), conforme Figura 1. 

Figura 1 – Cadastro técnico da prefeitura de Florianópolis/SC. 
Disponível em http://geo.pmf.sc.gov.br/geo_fpolis/index.php. Modificado pelo autor, 2016.

De acordo com a Portaria Ministerial n°511 et al (2009), 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. Sua elaboração é 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.

Blachut (1980) destaca ainda que o CTM pode ser utilizado em três funções básicas, que são:
- Função fiscal: Que busca a identificação da propriedade dos imóveis permitindo a regulamentação 
tributária;
- Função jurídica: Que permite determinar os direitos de posse;
- Função de planejamento: Permite identificar dados sobre o espaço. As informações podem estar 
vinculadas a cadastros do sistema de saúde, de áreas verdes, espaços públicos, entre outros, servem 
como base para ações de planejamento, adquirindo assim uma função multifinalitária.

Para Loch (1998, p. 46):

O cadastro deve ser entendido como um sistema de registro da propriedade 
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imobiliária, feito na forma descritiva, em conjunto com o registro de imóveis 
e principalmente na forma cartográfica [...] A parte cartográfica do cadastro, 
trata da forma, dimensões e situação das propriedades imobiliárias no contexto 
municipal, regional ou nacional.

A UTILIZAÇÃO DO CTM NO BRASIL3. 

Os primeiros registros de cadastros municipais brasileiros tinham como principal função a 
tributação, garantida pela Constituição Federal Brasileira de 1946, que possibilitou aos municípios 
a autonomia para a arrecadação de tributos. A partir dai foram criados mecanismos de arrecadação, 
principalmente sobre os imóveis prediais e territoriais urbanos (IPTU). 

Segundo Larsson (1996, p. 97), “historicamente o cadastro foi estabelecido para servir a fins 
fiscais, onde serviu de base para a taxação da terra nos setores públicos e para fins de registro legal nos 
setores privados, servindo como registro da propriedade para segurança de seus direitos”. 

Para Erba (2005):

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 sejam ampliadas.

O investimento para a aplicação e atualização de um cadastro multifinaliário, capaz de abranger 
as funções jurídicas e de planejamentos urbano e social, seria rapidamente recompensado pelo aumento 
na arrecadação dos tributos com sua aplicação adequada. 

No Brasil, o cadastro técnico ainda não é utilizado na maioria dos municípios, e quando são 
remetem a fins tributários e fiscalizadores, como a arrecadação do IPTU. Esta condição tornou-se 
preocupante quando o Estatuto das Cidades determinou aos municípios planos diretores participativos e 
implementação de instrumentos urbanísticos:
“A ausência de cadastros territoriais e mapeamentos confiáveis é uma das características de grande parte 
dos municípios brasileiros. Essa realidade tornou-se mais evidente com a necessidade de aprovação 
dos planos diretores participativos e pela perspectiva de implementação dos instrumentos urbanísticos 
previstos no Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001).”
 O Ministério das Cidades deu início ao Programa Nacional de Capacitação das Cidades (PNCC) 
em 2003, oferecendo cursos na área de cadastro para técnicos e gestores impulsionando a implantação 
do CTM nos municípios. Posteriormente propôs Diretrizes descritas na Portaria Ministerial nº 511, 
publicada no Diário Oficial da União em dezembro de 2009:

O objetivo inicial do Ministério das Cidades em todo o processo de 
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produção das Diretrizes para o CTM: a necessidade de regulamentação efetiva 
do cadastro urbano no Brasil, ou seja, a aprovação de uma lei que possa definir 
sua composição básica, integrações e atribuições efetivas que conduzam à 
conformação do direito urbanístico e ao desenvolvimento sustentável dos 
Municípios, viabilizando uma sociedade livre, justa e solidária.

A partir desse momento, as administrações municipais começaram a compreender a importância 
do CTM para suas demais funções, além da função fiscal. Sendo um importante instrumento de auxílio 
na criação de planos diretores, programas de desenvolvimento urbano, implantação de ações sociais e 
ambientais. 

De acordo com PEREIRA et al (2009), O CTM deve ser integrado com o Cadastro Imobiliário, 
muito encontrado nas prefeituras. O CTM não substitui o Cadastro Imobiliário, mas o complementa e 
o obriga a ampliar o foco para além das necessidades fiscais. Dessa forma, o Cadastro Imobiliário deve 
abranger todo e qualquer imóvel localizado em área urbana, seja ele objeto de tributação ou não.

O CTM E SUA APLICAÇÃO NO PLANEJAMENTO URBANO E SOCIAL4. 

É simples pensar nas possibilidades que o CTM permite quando se trata de planejamento em diferentes 
áreas, pois sua base de dados detém informações de maneira compacta, possibilitando a comparação e 
a análise do território de maneira a facilitar possíveis intervenções mais precisas, seja na elaboração de 
um plano diretor ou na implantação de um equipamento de saúde ou educação. 

A elaboração de um plano diretor muitas vezes está apenas associada à criação de um mapa de 
zoneamento, que se torna o principal instrumento de planejamento da maioria das cidades. Porém, as 
decisões ficam limitadas ao corpo técnico e não refletem a necessidade de integração de variados setores 
da sociedade. Sendo assim, é fundamental que se tenha não só acesso ao conhecimento sobre o território, 
mas, sobretudo das condições sociais e econômicas da população. Com o CTM esses dados podem ser 
utilizados pelos técnicos, gestores e também pela população através dos planos participativos. Para 
Pereira (2009, p.40):

Um dos instrumentos urbanísticos mais destacados do Estatuto da Cidade tem 
sido o Plano Diretor Participativo. A participação popular nos processos de 
planejamento e gestão dos municípios constituiu-se em um dos elementos mais 
importantes para a construção da gestão democrática das cidades brasileiras.

Além disso, O plano diretor é o instrumento legal que irá definir as competências envolvendo 
a propriedade urbana. A Constituição de 1988 (BRASIL, 1988) determina que “A propriedade urbana 
cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas 



10 11

no plano diretor”. A Figura 2, demostra um exemplo de aplicação do uso do CTM com informações 
retiradas do plano diretor da cidade de Barracão/PR.

 Figura 2 – Geoportal da prefeitura de Barracão/PR. 
Disponível em http://177.84.92.8:10080/geo-view/faces/sistema/geo.xhtml. Modificado pelo autor, 

2016.

Nas questões sociais o CTM possibilita uma análise urbana através de indicadores como: porcentagem 
de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza, pessoas sem acesso a educação, números de crimes por 
habitantes, porcentagem de pessoas com determinados tipos de doenças etc. Com essas informações em 
mãos se torna mais fácil analisar as ações a serem tomadas, sua melhor aplicação e locais que devam ser 
favorecidos ou não pelas mesmas.

Partindo do pressuposto de que o conhecimento é a força decisiva na reorganização 
da produção e do espaço, podemos dizer que o CTM veio preencher uma lacuna 
indispensável para o planejamento e gestão: a manipulação da informação para 
gerar conhecimento. PEREIRA (2009, p.18)

 
APLICAÇÃO DO CTM ATRAVÉS DO SIG5. 

O termo Sistema de Informações Geográficas (SIG) está relacionado ao uso da tecnologia na 
cartografia, também conhecida como geoprocessamento, conforme figura 3. Para Pereira (2009, p.59): 
“O geoprocessamento nada mais é que um conjunto de tecnologias para coleta, processamento, análise 
e disponibilização de informação com referência geográfica”. 

O SIG permite moldar o espaço geográfico, estruturar os cadastros multifinalitários de maneira 
digital e realizar análises espaciais, dando suporte as tomadas e decisões de planejamento.  O uso de 
SIG possibilita a analise dos dados coletados e referenciados espacialmente, facilitando a seleção desses 
dados de acordo com os parâmetros pré-estabelecidos. 
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Figura 3 – Esquema demonstrativo de camadas no SIG. 
Disponível em: www.ufmg.br/proplan.2016. 

CONCLUSÕES6. 

A aplicação do Cadastro Técnico Multifinalitário é o principal elemento de inovação para a elaboração 
dos Planos Diretores Participativos e tomadas de decisões que abrangem os aspectos sociais, urbanos 
e econômicos da cidade. O CTM é a forma lógica e padronizada de interligar dados espaciais a dados 
alfanuméricos de diferentes áreas. 

A Constituição de 1988 e o Estatuto da Cidade propõem uma nova perspectiva de gestão da cidade, 
a partir dos interesses coletivos. Porém é necessária uma mudança dos paradigmas estabelecidos pelos 
planos diretores atuantes, produção de mapas do espaço urbano com zoneamentos e legislações do solo 
sem a conexão dos demais segmentos de uma sociedade.

Contudo a implantação do Cadastro Técnico Multifinalitário não tem sido debatida com tamanha 
importância que deve. Por isso consideramos necessária a dialética sobre o tema, uma vez que o mesmo 
fornece informações que possam ser utilizadas no âmbito do desenvolvimento social e urbano.
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