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RESUMO 

 

A administração pública convive com duas dimensões da cidade de Betim: a cidade real e 

a cidade legal. A administração que hora se baseia na realidade e ora na legalidade em 

plantas de parcelamentos aprovados. A percepção destas diferentes visões da cidade, se faz 

necessária para a implantação de políticas urbanas, planejamento e gestão política. Com 

este trabalho pretende-se mostrar como à atualização e manutenção da base cartográfica 

pode contribuir para a identificação de irregularidades de usos e ocupação do solo que 

poderão ser incluindo nas políticas públicas para regulariza-los. Usou-se como base à 

experiência do município de Betim, em relação à implantação do geoprocessamento, os 

caminhos percorridos, as dificuldades encontradas, e as soluções postas em prática. 



 

 

1 

1 -  INTRODUCÃO 

O planejamento é de fundamental importância para soluções dos diversos conflitos 

existentes no meio Urbano. Estes são melhores identificados através de um constante 

monitoramento do território e para isso os administradores públicos têm procurado 

recursos tecnológicos para manutenção de um cadastro técnico multifinalitário atualizado, 

onde seja possível agilizar a identificação dos problemas e propor soluções. 

Sendo muitos destes conflitos resultantes de como ocorreu a ocupação do solo, é relevante 

então propor uma metodologia onde seja possível acompanhar os processos de ocupação 

ao longo do tempo e identificando suas características. 

O parcelamento do solo urbano é autorizado pelo poder público mediante uma série de 

documentos legais, tais como alvarás e plantas de loteamento, desde que certas 

limitações e condições previstas em lei sejam obedecidas. Por outro lado, o efetivo 

parcelamento e ocupação do solo urbano nem sempre ocorre da exata maneira como foi 

autorizada pelo município. Além disso, é freqüente nos centros urbanos brasileiros a 

ocupação irregular, feita à margens da lei e da fiscalização municipal, que não 

consegue acompanhar a dinâmica do crescimento urbano. Assim o poder público é 

forçado a conviver com duas visões distintas da realidade urbana: uma “legal’, que 

corresponde ao conjunto dos loteamentos aprovados, e outra “real”, que corresponde ao 

que foi efetivamente implantado e edificado na cidade.(PEIXOTO,2000) 

Essas duas visões convivem de forma independente na administração municipal, em geral, 

devido à peculiaridade de sua forma de gestão. Secretarias e órgãos públicos voltados para 

a legalização de atividades de parcelamento e ocupação do solo tendem a reconhecer como 

válida somente a visão legal,  enquanto secretarias voltadas para atividades de uso do solo 

e tributação sobre a propriedade territorial e imobiliária tendem a utilizar, tanto quanto 

possível, informações sobre a realidade implantada. Contudo, para boa gestão e 

planejamento de uma cidade real, onde as pessoas vivem e se relacionam, constituindo 

diariamente o que, de fato, é chamado de cidade, e que difere e extrapola os limites da 

cidade legal, o ideal é que as duas realidades sejam estudadas, combinadas e consideradas 

para efeito de planejamento gestão do espaço urbano. 

A maioria dos municípios brasileiros não possui um cadastro técnico onde se possa 

visualizar e planejar a ocupação de seu território. Muitos administradores, preocupados 
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com o controle e gerenciamento do seu território, tem procurando informatizar o cadastro 

técnico e transformá-lo em um cadastro multifinalitário. 

Para que possa desempenhar o papel desejado no planejamento e  administração da 

ocupação território urbano, faz-se necessária à criação de uma base cartográfica que 

represente e a adequação dos bancos de dados as novas representações espaciais adotadas e 

compatibilização dos vários níveis de informação existentes. 

O descompasso entre a situação legal e a real representa um grande desafio para a 

administração pública, principalmente em cidades cujos registros e mapeamentos 

refletem apenas  a parte legal. Na maioria das vezes, assentamentos irregulares não 

são a exceção e sim a regra de ocupação. Mesmo para áreas com plantas de 

parcelamento aprovadas, prevendo a inclusão de um loteamento segundo critérios 

definidos pela prefeitura, a ocupação pode ocorrer de maneira a descaracterizar 

totalmente a aprovação. Portanto, é imprescindível para a melhor compatibilização 

entre a cidade legal e a real, com vistas a organização de um sistema de publicidade 

imobiliária completo. (PEIXOTO, 2000) 

Segundo ERBA & LOCK(1996) o cadastro territorial foi montado originalmente para o 

registro de terras com fins de taxação. Funções incrementadass a partir de associações 

entre proprietários e parcelas, até a constribuições do autêntico Sistema de Informações 

Territorial. Em se tratando de publicidade imobiliária, os sistemas de registros imobiliários 

latinos (espanhol, português, francês e italiano) são incompletos e baseados em registros 

pessoais; os sistemas germânico(suíço, alemão e holandês) são completos; já o sistema 

usado na América Latina, foi uma adaptação do germânico e do francês. Em Betim, com a 

realização de um processo de compatibilização eficaz, ou melhor, complementação e 

modernização de rotinas de compatibilização da situação legal, real e tributária, cria-se 

condição de elaborar um sistema de publicidade imobiliária de todo o município, 

associado-o a uma base cartográfica. 

Em relação à situação tributária do município, para os loteamentos aprovados, o imposto é 

gerado com base na cidade legal. Já para os parcelamentos clandestinos, apesar da 

prefeitura não reconhecê-los oficialmente, investe na infra-estrutura dessas regiões, o que 

gera tributos como IPTU, cobrado da população beneficiada com as melhorias provocadas 

pelo Poder Público. Logo, para a cobrança do IPTU de lotes não delimitados por planta 

aprovada pela prefeitura e de terrenos não parcelados, prevalece a cidade real e os 
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documentos de comprovação da propriedade a ela associados e registrados nos cartórios de 

imóveis. 

É de grande importância a implementação do cadastro multifinalitário para as várias 

funções da administração Municipal como Planejamento Urbano, Fazenda, Obras, Meio 

Ambiente, Saúde, Educação, Trânsito, Desenvolvimento Econômico e Social. 

A sobreposição de diferentes percepções da cidade, garante à administração pública e  à 

população em geral um instrumento ágil e eficaz na elucidação dos fatos relacionados ao 

parcelamento, uso e ocupação do solo, bem com na associação de particularidade 

territoriais. Somando-se a isso à manipulação dos sistemas informações em níveis 

diferente,  pode-se e facilmente comparar, a partir de representações gráficas recuperadas 

no geoprocessamento, com a utilização, no mesmo ambiente de imagens de sensoriamento 

remoto  georeferenciada com a base cartográfica do município,  o resultado pode ser ainda 

muito melhor no sentido de se resolver os diversos problemas de ocupação irregulares. 

 

2 -  OBJETIVOS 

2.1. GERAL 

Trabalhar as informações relativas ao cadastro que a secretaria de planejamento de Betim 

detém usando de ferramentas de cartografia digital e geoprocessamento com a finalidade 

de analisar e disponibilizar bases de dados atualizadas para utilização nos diversos órgãos 

da administração municipal. 

2.2. ESPECÍFICOS 

Analisar o parcelamento do solo conforme este foi projetado e identificar alguns dos 

conflitos em relação ao parcelamento urbano na área tomado como piloto: 

- áreas com ocupação irregular; 

- áreas sem projeto urbanístico; 

- áreas descaracterizadas quando comparado com o projeto urbanístico. 

Disponibilizar informações das áreas com ocupação regular em relação ao projeto 

urbanístico original e ainda mostrar as irregularidades através de mapas e tabelas.  
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3 -  ESTADO DA ARTE 

Conforme trabalho de RIZZO NETO,2000,  em Belo horizonte existe a cidade legal e a 

real; é de forma parecida em Betim, isto é, a cobrança de IPTU ora é realizada com base na 

situação legal, quando se trata de loteamentos aprovados, ora na real. Um ote pode ser 

conceituado tendo como base de análise sua situação legal e tributária e real;  

Um terreno para ser identificado através de uma metodologia de codificação do solo, tanto 

em se tratando de quadra, quanto de lote, que baseasse principalmente, na ocupação 

existente de fato. O que significa dizer, que as edificações, muros e cercas e outras 

composições físicas são essenciais para a definição de um terreno qualquer como sendo um 

lote. Contudo, para que isso aconteça, apesar das representações em plantas da cidade, 

refletirem a realidade física da implantada, se faz necessária à avaliação de documentos, 

mesmo que precários para associação do terreno a uma propriedade. A delimitação física 

de um terreno nem sempre corresponde ao limite de uma propriedade. Às vezes uma área 

não está delimitada por muros e cercas, mas conforme parcelamento aprovado, já foi 

desmembrada em propriedades distintas, e que se baseia em documentação jurídica 

(escritura, registro de imóvel, contrato de compra e venda, e outros) somente quando, para 

a delimitação física existente, não é possível localizar o parcelamento correspondente, 

lançado em plantas aprovada ou em planta clandestina respaldada pelo lançamento do 

IPTU.  Para os terrenos ocupados por intermédio de invasões, ocupações não referenciadas 

por documentação mas fortemente consolidadas no espaço urbano, independentemente da 

existência de planta ou de documentação que estipulem o contrário, estas são codificadas 

como lote pelo cadastro apenas pela observação da delimitação física e entrevista de 

campo. 

Pode-se se dizer o seguinte:  o CTM retrata uma subdivisão física local, a cidade 

real, que para ser codificada como lote deve amparar-se em planta aprovada, ou em 

planta clandestina referendada por lançamento do IPTU, ou em documentação 

jurídica mesmo que precária, ou em posse de terreno caracterizada como invasão 

mas consolidada pela estrutura de ocupação e tempo de permanência no local. 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE  E PRODABEL, 2000)  

No geoprocessamento convive com três formas de distintas de identificação do território. 

A legal, para a qual o lote é a porção de terreno aprovada como tal, nas plantas oficiais de 
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parcelamento do solo. A tributária, que define o lote como sendo uma unidade territorial na 

qual se pode identificar um fato gerador da obrigação tributária, onde o lote é estipulado a 

partir de uma unidade territorial com propriedade identificada. 

A associação entre a representação do terreno em plantas e o sistema de codificação 

utilizado diferencia-se pelas a visão legal, tributária e cadastral, da seguinte forma: o 

cadastro de lotes oficializados pela prefeitura, a parte legal, está representada nas plantas 

aprovadas e tem registros nos cartórios de registros de imóveis a numeração estipulada 

nessas plantas; o cadastro do solo, ora as plantas aprovadas, ora nas plantas clandestinas e 

ora apenas a descrição física constante em documentação jurídica;  o cadastro técnico 

municipal, na parte cadastral, tem sistema de codificação do território representado em um 

jogo de plantas de edificações, na escala 1:1000, produzido a partir das plantas dos bairros. 

O processo de compatibilização se dá com as sobreposições das representações 

cartográficas de cada sistema de codificação, e com o confronto dos registros de lotes 

mantidos pelos cadastros. Esse trabalho exige o manuseio de plantas e a atualização de 

sistemas alfanuméricos. Tratamento e cruzamento de dados espaciais em ambientes 

isolados que resgatam, a partir dessas interações, a informação cartográfica. 
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4 -  ÃREA DE ESTUDO 

4.1. HISTÓRICO 

Devido a grande importância do acompanhamento do parcelamento do solo foi selecionada 

uma área que caracterizasse os conflitos mais comuns e a escolha do município de Betim 

se deu pela disponibilidade de informações e estrutura tecnológica sofisticada.  

O município de Betim está localizado na Região Metropolitana de Belo Horizonte e 

distante 35 Km da capital, o município de Betim é hoje importante pólo de concentração 

industrial do Estado de Minas Gerais (Figura 01). 

Betim possui uma área de 345,8 Km² de acordo com o plano diretor, 1/3 de sua área está 

urbanizada com aproximadamente 110.000 imóveis, 1/3 de planejado para expansão 

urbana e 1/3, tendo o município mais de 1.200 propriedades rurais cadastradas junto ao 

INCRA. (Figura 02).  

A proximidade do município em relação à capital mineira e a implantação industrial 

refletiram diretamente na área rural, provocando a alta valorização da terra, o que se tornou 

atrativo para os investimentos imobiliários: observa-se a expansão do espaço urbano sobre 

o rural devido à pressão populacional; como conseqüência, tem-se uma descaracterização 

do meio rural e uma redução significativa da produção agrícola. 

O relevo apresenta uma topografia com 60% plano, 35% ondulado e 5 % Montanhoso. 

Até a Década de 1940, a economia do município baseava-se na atividade agropecuária, 

cuja produção era escoada através da rede ferroviária. 

Em 1941, o governo do Estado cria, já no então município de Betim, o Parque Industrial, 

reconhecendo de certa forma, o potencial da região. 

As primeiras indústrias de porte significativo foram implantadas em meados da década de 

40. Em 1942 é implantada a cerâmica Brasiléia; em 1945 a cerâmica Ikera; e, finalmente, a 

cerâmica Minas Gerais em 1947, além de algumas siderúrgicas de ferro-gusa. Inicia-se 

assim o fenômeno de industrialização do município, que prossegue durante a década de 50 

com a inauguração da Rodovia Fernão Dias. 
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FIGURA 01 – Mapa de localização de Betim na Região Metropolitana de Belo Horizonte 

 



 

 

8 

 

 

 

 

 

FIGURA 02 – Imagem de Satélite Ikonos de Junho 2000 do Município de Betim 
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A Implantação, em Contagem, da cidade Industrial Juventino Dias, desencadeia o 

parcelamento da área de seu entorno a partir do início da década de 50, resultando em 

grandes áreas loteadas no município de Betim. 

Em 1958 é asfaltada a Rodovia Fernão Dias, intensificando o parcelamento do solo e os 

loteamentos situados ao longo do novo eixo de expansão industrial da região 

metropolitana. 

É implantado o primeiro grande empreendimento industrial no município, a Refinaria 

Gabriel Passos, em 1968, gerando o desenvolvimento de novas atividades e atividades 

complementares, como o comércio atacadista de combustíveis. 

Com o Planejamento da Região Metropolitana de Belo Horizonte, ficam reforçadas as 

potencialidades de localização industrial e de desenvolvimento urbano em Betim. Ocorre a 

ocupação de grandes espaços do Município pela indústria, com a criação do Distrito 

Industrial Paulo Camilo, na segunda metade da década de 70. A implantação da Fiat 

Automóveis S/A em 1976 e suas indústrias-satélites resulta na formação do segundo pólo 

industrial automobilístico do país. 

4.2.  POPULAÇÃO: 

Na análise da população Betinense deve-se considerar o processo histórico, o espaço 

geográfico e as relações sociais e de trabalho. 

Até a década de 60, as relações sociais e de trabalho se assemelham às tradicionais relações 

do meio rural. As relações de trabalho eram muito simples, mesmo no setor industrial, 

constituído por pequenas indústrias, não havendo distinção de classe social. 

Desde 1968, seu crescimento vem se efetuando de forma espantosa quando um grande 

número de indústrias se instalaram no município, atraídas principalmente por facilidades 

tributárias, de engenharia e de localização geográfica. 

A partir da década de 70, o município recebeu um grande número de imigrantes vindos de 

várias regiões do Brasil, com outras características de comportamento social, ocasionando 

uma demanda por empregos maior do que a oferta municipal; nos dias de hoje o quadro de 

desemprego é uma realidade no município; como se explana no quadro geral de 

desemprego do País. 
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O grande crescimento demográfico entre 1950 e 2000 pode ser comprovado pelos dados 

censitários, de acordo com a Tabela 01 que segue abaixo: 

ANO TOTAL URBANA RURAL DENS. DEMOGRÁFICA 

1950 16.376 5.200 11.176 44 hab/Km² 

1960 26.960 11.324 15.636 70 hab/Km² 

1970 37.815 17.536 20.279 100 hab/Km² 

1980 84.294 76.906 7.388 244 hab/Km² 

1991 170.934 162.143 8.791 494,31 hab/Km² 

1996 249.451 236.483 12.968 721,37 hab/Km² 

2000 306.675 298.258 8.417 886,44 hab/Km² 

Fonte: IBGE/censos – IBGE/FJP- 1950, 1960, 1970, 1980, 1991, 1996, 2000. 

TABELA 01 – Crescimento demográfico entre 1950 e 2000. 

 

4.3. DEFINIÇÃO DA ÃREA PILOTO 

Foi escolhido na região PTB o Bairro Santa Cruz, para a área piloto levando em 

consideração a maior disponibilidades de dados e o bairro ser representativo em termos de 

caracterização das irregularidades (Figura 03). 
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Abaixo a figura 03, mostra a consulta na feita no sistema geomedia onde selecionou na 

tabela de bairro do oracle o bairro Santa Cruz e visualizou sua localização no município de 

Betim.

 

FIGURA 03 -  Localização da área piloto no Município de Betim. 
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5 -  METODOLOGIA 

5.1. BASES DE DADOS 

Acervo cartográfico do município de Betim que consta de uma coleção com informações 

resultantes dos seguintes produtos: 

- Plantas dos loteamentos (CP´S); 

- Restituição na escala 1:25000 de 1967; 

- Restituição na escala 1.2000 analógica de 1977; 

- Ortofocarta na escala 1:10000 de 1989; 

- Um cadastro imobiliário de 1991, com atualização isolada para atender a secretaria 

de Fazenda; 

- Informações georeferenciadas referente a  restituição digital na escala 1:5000 de 

1994 com fotos 1:30000 de 1989; 

- Mapas  do plano diretor; 

- Restituição digital na escala 1:2000 com fotos de 1994 com atualização topográfica 

de 2001 a 2003 (Figura 04); 

- Cadastro georeferenciado  dos loteamentos e lotes elaborados entre 1997 e 2000 

sendo revisado atualmente (Figura 05); 

- Imagens de satélite de alta resolução dos anos 2000 e 2003 (Figura 06). 

Os dados utilizados pelo geoprocessamento, estão armazenados principalmente no sistema 

de banco de dados oracle, que pode ser manipulado por diversos softwares. 

Para elaboração de trabalho foi utilizado o software geomedia pro para a manipulação dos 

cartográficos e aplicações de geoprocessamento.   
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FIGURA 04 -  Mapa cadastral do Bairro Santa Cruz 

               

FIGURA 05 -  Sobreposição do projeto urbanístico à base cartográfica 
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FIGURA 06 -  Sobreposição base cartográfica à imagem de alta resolução 

   

FIGURA 07 -  Imagem raster do Projeto urbanístico 
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5.2. TRATAMENTO DOS DADOS 

Em 1994 foi realizado um levantamento aerofotogramétrico com o objetivo inicial de gerar 

um novo jogo de plantas cadastrais. No entanto, devido à disponibilidade de tecnologia no 

mercado foram adquiridos mapas em poliéster e também restituição aerofotogramétrica 

digital, cujo resultado são vetores que caracterizam graficamente os objetos restituídos, 

como por exemplo: edificação, muro, cerca, rio, lago, ponte, piscina, vias, ferrovia e 

muitos outros. 

Com isso deu inicio a formação da base cartográfica digital, onde é possível reproduzir em 

escala diferente e com conteúdo variados as informações do município. 

Para a localização espacial de todo o território do município, foi agregado à base 

cartográfica digital o sistema de codificação do CTM. Até o presente momento essa opção 

não se concretizou em sua plenitude, pois ainda está se lançando o código de lote para a 

porção de terreno definida com tal. 

Para análise do parcelamento do solo e identificação dos conflitos foram utilizados  dados 

disponíveis em meios digital do banco de dados oracle, manipulados através do software 

geomedia pro, onde foram selecionados as informações referentes  a cartografia básica 

composta das seguintes categorias (TABELA 01) que foram relacionada ao estudo e 

armazenadas em banco de dado Oracle, 

CATEGORIA 
BASE AEROFOTOGRAMÉTRICA 

Articulação De Folha 
Vias 
Construções 
Hidrografia 
Vegetação 
Altimetria  
Limites Administrativos 
Semi-Cadastral 
ATUALIZAÇÃO TOPOGRÁFICA 
Via 
Construções 
Divisas 

ATUALIZAÇÃO POR IMAGEM 
Via 
Construções 
Divisas 

IMAGEM 
Imagem Ikonos 
Imagem Quickbird 
Loteamentos (CP’S) 

TABELA 02 – Relação de categorias de informações da cartografia digital de Betim 
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5.3. CRIAÇÃO DOS MAPAS TEMÁTICOS DOS CONFLITOS 

Com o objetivo de definir os limites reais dos lotes, isto é, conforme estão sendo ocupados 

atualmente, verificando as irregularidades de demarcações do projeto aprovado ou limite 

oficial, foram utilizados inicialmente as informações dos levantamentos topográficos 

sobreposta ao levantamentos aerofotogramétricos e projeto do loteamento rasterizados ou 

originais em papel no caso de dificuldade de leitura da imagem raster, identificando os 

lotes descaracterizados. 

Foram identificados limites propriedades como: 

- lotes regulares originados do projeto aprovado e implantados conforme projetados; 

- áreas sem projeto de remenbramento e desmenbramento, isto é, projeto urbanístico 

de modificação do projeto origianl; 

- lotes implantados sobrepondo vias e com traçado irregular; 

No desenvolvimento dos trabalhos utilizou o software geomedia para acessar a base de 

dados em um ambiente multiusuário, onde foi possível visualizar a base cartográfica digital 

para comparar com o projeto urbanístico original e identificar o que está implantado 

regulamente e  as áreas  com irregularidades, onde foi definido através de polígonos as 

uadras ou lotes regulares e as áreas com irregulares (Figura 07). 

Em algumas casos foi necessário definir os limites de propriedade primeiro com 

informações da topografia e aerofotogrametria, definido os limites dos lotes conforme a 

testada levantada pela topografia e complementando as laterais e fundos com levantamento 

aerofotogramétrico para que fosse possível identificar a condição de regularidade. 

Foram constatados algumas dificuldades, pois, muitas divisas não são bem definidas no 

interior da quadra e se comparada com o projeto, estas divisas sobrepõe edificações 

existentes, ficando os lotes descaracterizados. 

Os limites de propriedades foram definidos da seguintes forma: 

Visualizou os dados da base cartográfica sobreposta aos lotes projetados verificando se os 

limites dos lotes estão compatíveis com projeto aprovado; 

Comparou o nível de atualização da base, comparando com as imagens de Satélite ou 

vistorias no campo; 
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Desenhou as divisas aproximadas com base na divisa da base aerofotogramétrica 1994, 

informando o tipo de divisa (1-conforme em campo e 2-conforme o projeto urbanístico) e 

ainda, informando as áreas regulares e os tipos de irregularidades. 

Durante o estudo foi necessário fazer algumas interferência na base de dados como: 

- Providenciar atualização topográfica ou cadastro das divisas; 

- Processar levantamento topográfico ou cadastral de áreas desatualizadas; 

- Revisar os lotes onde foram definidas as divisas aproximadas com de acordo com 

as atualizações da base; 

- Analisar os projetos de Remembramento/desmembramento disponíveis na 

cartografia; 

- Revisar a codificação  (bairro,quadra,lote) na tabela de limites dos lotes; 

Durante o manuseio da base cartográfica muitas vezes deparou com situação de conflito e 

como o objetivo é montar um banco de dado com tais irregularidades, agrupando 

características comuns e codificadas conforme lista abaixo e figura 08: 

• 1 - Áreas com cadastro desatualizado quando comparada com imagem de satélite e 

dados de vistoria in loco; 

• 2 - Áreas descaracterizadas quando comparadas com o projeto urbanístico; 

• 3 - Áreas de ocupação desordenada quando comparadas com o projeto urbanístico; 

• 4  - Cadastro no interior da quadra desatualizado; 

• 5 - Áreas sem projeto urbanístico desmembramento/remembramento; 

• 8 - Áreas públicas (áreas verdes, áreas institucionais, praças); 

• 11 - Limites do Lote revisados 
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FIGURA 08 – Visualização dos limites para as análises. 

  

FIGURA 09 – Mapa destacando os conflitos e a área regular no Bairro Santa Cruz 
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Abaixo as tabelas 03 a 07 apresenta a relação dos lotes nas áreas destacadas na figura 07 

que poderão serem utilizadas em diversas aplicaçöes. 

                        

Santa_Cruz_Lotes_Regulares_Cod_11

Record: 1 of  1030

ID OFICIAL_ZONA OFICIAL_QUADRA OFICIAL_LOTE
50925 0074 0001 0004
91336 0074 0003 0001
49596 0074 0003 0002
49595 0074 0003 0003
87213 0074 0003 0004
49592 0074 0003 0005
49590 0074 0003 0006
49608 0074 0003 0007
49607 0074 0003 0008
49606 0074 0003 0009
49605 0074 0003 0010
49604 0074 0003 0011
49603 0074 0003 0012
49588 0074 0003 0013
49587 0074 0003 0014
49586 0074 0003 0015
49585 0074 0003 0016
49597 0074 0003 0017
49598 0074 0003 0018
49599 0074 0003 0019
49600 0074 0003 0020
49601 0074 0003 0021
49602 0074 0003 0022
49589 0074 0003 0023
2763 0074 0003 0024

 

TABELA 03 – Relação dos lotes Regulares no Bairro Santa Cruz 

LOTES SEM PROJETO URBANISTICO_STA_CRUZ

Record: 1 of  282

ID OFICIAL_ZONA OFICIAL_QUADRA OFICIAL_LOTE
49770 0074 0011 0001
49771 0074 0011 0002
49754 0074 0011 0003
49757 0074 0011 0004
49756 0074 0011 0005
49755 0074 0011 0006
49753 0074 0011 0007
87221 0074 0011 0008
49752 0074 0011 0009
49751 0074 0011 0010
49750 0074 0011 0011
49749 0074 0011 0012
49768 0074 0011 0013
91344 0074 0011 0014
49737 0074 0011 0015
49767 0074 0011 0015
49738 0074 0011 0016
49766 0074 0011 0016
49765 0074 0011 0017
91343 0074 0011 0017
49739 0074 0011 0018
49748 0074 0011 0018
49740 0074 0011 0019
87220 0074 0011 0020
49741 0074 0011 0021
49764 0074 0011 0022

 

TABELA 04 – Relação dos lotes sem projeto urbanístico no bairro Santa Cruz 
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Santa_Cruz_Areas_descaracterizadas_quando_comparada_com
_projeto_urbanístico_cod_02

Record: 22 of  126

ID OFICIAL_ZONA OFICIAL_QUADRA OFICIAL_LOTE
50872 0074 0019 0025
50873 0074 0019 0026
50846 0074 0019 0027
50915 0074 0029 0001
50914 0074 0029 0002
50913 0074 0029 0003
50912 0074 0029 0004
50695 0074 0029 0005
50694 0074 0029 0006
50693 0074 0029 0007
50689 0074 0029 0012
50688 0074 0029 0013
50687 0074 0029 0014
50686 0074 0029 0015
50684 0074 0029 0018
50683 0074 0029 0019
50682 0074 0029 0020
50681 0074 0029 0021
50680 0074 0029 0022
50679 0074 0029 0023
50678 0074 0029 0024
50677 0074 0029 0025
50676 0074 0029 0026
91387 0074 0029 0027
50670 0074 0029 0028
50671 0074 0029 0029

 

 TABELA 06 Relação dos lotes em área descaracterizadas quando comparada com 

projeto urbanístico 

                    

Santa_Cruz_Lotes_de_ocupação_cod_03

Record: 1 of  124

ID OFICIAL_ZONA OFICIAL_QUADRA OFICIAL_LOTE
49735 0074 0009 0001
49734 0074 0009 0002
49733 0074 0009 0003
49732 0074 0009 0004
49728 0074 0009 0005
49729 0074 0009 0006
49730 0074 0009 0007
49731 0074 0009 0008
49736 0074 0009 0009
50808 0074 0010 0001
50810 0074 0010 0001
50809 0074 0010 0002
50807 0074 0010 0004
50806 0074 0010 0005
50805 0074 0010 0006
50804 0074 0010 0007
50803 0074 0010 0008
50802 0074 0010 0009
50801 0074 0010 0010
50800 0074 0010 0011
50799 0074 0010 0012
50798 0074 0010 0013
50797 0074 0010 0014
50796 0074 0010 0015
50795 0074 0010 0016
91393 0074 0010 0017

 

TABELA 07– Relação dos lotes em área de ocupação irregular 
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6 -  ANALISES E CONCLUSÃO 

A maiorias dos Bairros de Betim foram aprovados na década de 60 e 70, em local de relevo 

ondulado, ainda hoje com pouca infraestrutura urbana, e com várias ruas ainda não 

implantadas ou já descaracterizadas, entretanto o bairro Santa Cruz está praticamente 

ocupado e com boa infraestrutura. 

No município são muitos os lotes com remembramentos e desmembramentos não 

oficializados, com ocupações clandestinas (favelas), principalmente na faixa de servidão da 

linha de transmissão e ocupação sem aprovação, problemas deste tipo foram identificados 

em nossa análise: 

- faltam originais dos projetos dos bairros que em muitos casos encontra-se com distorções, 

emendas, cortes, rasuras, deformações da escala original, obviamente as imagens raster 

originadas a partir de documentos em mau estado de conservação é de difícil leitura. Por 

outro lado o levantamento aerofotogramétrico feito em 1995 com fotos de fevereiro de 

1994 gerou um base digital que só a partir de 2001 começou ser atualizada por trabalho de 

campo pelo método  topográfico, atualizando informações referente aos meio fio, bordo de 

rua, divisas, numeração porta. 

As imagens de satélite de alta resolução adquiridas pela Prefeitura de Betim, são útil na 

visualização geral, mas mostraram ineficaz para a extração de informações confiáveis 

como  extração de  medidas ou definição limites de propriedades. 

O atual cadastro imobiliário onde se pode obter informações do proprietário é de acesso 

restrito e em muitos casos não tem informações sobre os registros do imóvel em cartório 

ou situação legal 

Para implementação deste tipo de procedimento na cidade como um todo, com certeza 

esbarrar-se-á em dificuldades para reunir a base de dados necessária. 

Concluindo a metodologia proposta mostrou-se eficaz e muito interessante, quando 

informações valiosas para vários tipos de aplicações na área de planejamento urbano, 

arrecadação e desenvolvimento social e econômico o que nos leva a considerar a 

ferramenta geoprocessamento com cadastro multifinalitário ideal conhecimento do 

município e  auxiliar gerenciamento e análises de seus problemas. 
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