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INTRODUÇÃO 
 
A crise urbana, motivada pelo crescimento populacional rápido e intenso, cria vários 
problemas de ordem sócio-ambiental, notadamente, nas cidades dos países periféricos. 
Um desses problemas é a crise da moradia urbana, a qual está relacionada ao rápido 
processo de urbanização e este, por sua vez, provoca a concentração de população de 
baixa renda nas cidades. 
 
Frente à impossibilidade de adquirir um imóvel, a população mais carente inicia um 
processo de invasão de terras urbanas, tanto públicas, quanto particulares, no caso 
específico das terras públicas, o processo é mais freqüente, uma vez que a morosidade 
na ação do poder público contribui, significativamente, para que ocorra a invasão de 
terras urbanas. Essa idéia de facilidade e impunidade incentiva a invasão de áreas 
pertencentes ao poder público, independente da sua esfera de poder seja municipal, 
estadual ou federal. 
 
O fato de o poder público municipal ter, normalmente, maior quantidade de terra nas 
cidades, o torna mais propenso à invasões, com maior freqüência, por parte das 
populações pobres, como também por parte de população de maior poder aquisitivo que 
expande seus lotes em direção à áreas de proteção ambiental ou terrenos públicos 
vazios. 
 
A legislação brasileira, através da Lei Federal nº 6.766, de 19 de dezembro de l979, 
descreve que para aprovação de loteamento urbano 15% da área têm de ser destinada 
para recreação e para uso institucional, ou seja, fica para prefeitura municipal instalar 
equipamentos urbanos, mas a demora na instalação de equipamentos urbanos, faz com 
que essas áreas sejam invadidas, o que além de provocar um problema social, pois surge 
favela nessa área, o município fica impossibilitado depois de instalar equipamentos 
nessa área. Essa situação é um entrave para o desenvolvimento urbano. 
 
Diante dessa problemática, o primeiro passo para fortalecer uma política pública de 
planejamento urbano, é diagnosticar a situação das ocupações em terrenos públicos, 
fazendo o levantamento de quais áreas pertencem ao município. 
 
Atualmente, as ações de planejamento urbano vêm recebendo valoroso auxilio das 
geotecnologias (também denominado geoprocessamento), pois, a partir destas, a coleta 
de dados de uma área, a edição de mapas digitais complexos e o cruzamento de 
informações espaciais se tornaram tarefas fáceis e rápidas de serem realizadas. As 
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geotecnologias são ferramentas tecnológicas de extrema relevância para a análise 
espacial, em suas diferentes e variadas discussões. Essa tecnologia traz para o gestor 
urbano uma série de comodidade em seu trabalho, além de proporcionar maior 
confiabilidade e maior precisão das informações. 
 
No que se refere às vantagens do uso do Sistema de Informação Geográfica - SIG em 
análises urbanas, Pereira e Carvalho (1999, p.5) destacam que 

 
as tecnologias de geoprocessamento apresentam grandes 
possibilidades de aplicações na apreensão do espaço urbano, no 
planejamento e gestão urbana e em projetos urbanísticos. (...) A 
utilização de tecnologias de geoprocessamento permite ampliar 
o conhecimento sobre a realidade urbana, controlar e gerenciar a 
demanda e a oferta de serviços básicos à comunidade, visualizar 
e simular os efeitos de intervenções sobre o espaço urbano e 
submeter estas simulações à avaliação da comunidade e dos 
agentes sociais interessados. 

 
Nesse sentido, o uso da geotecnologia permite ampliar o conhecimento sobre a 
realidade urbana que, dado o seu dinamismo, se altera a cada intervenção no espaço. Tal 
uso apresenta, portanto, grandes potencialidades, permitindo trabalhar com um conjunto 
genérico de informações localizadas espacialmente. 
 
Gomes e Superbi (2003, p.2) afirmam que “os sistemas de informações geográficas 
constituem instrumentos capazes de subsidiar, satisfatoriamente, estudos acerca dos 
problema urbanos”. E, ainda, a tecnologia é uma ferramenta ordenadora da ocupação 
humana do solo como escreveu Motta (1999, p.302)  

a importância da técnica de fotografias áreas e a elaboração de 
mapas a partir de levantamentos aerofotogramétrico para 
fornecer informações detalhadas da área urbana, em escalas 
ampliadas, as quais são muito úteis na formulação de políticas 
de disciplinamento do uso e ocupação do solo. 
 

Portanto, a geotecnologia é extremamente importante para auxiliar o planejamento do 
espaço urbano, permitindo, assim, o uso racional do mesmo para subsidiar a 
estruturação de uma cidade oferecendo melhor qualidade de vida para sua população. 
Tendo em vista a problemática social urbana que se encontra, hoje, cumpre destacar que 
as aplicações da geotecnologia podem contribuir para minimizar os problemas sociais.  
 
As geotecnologias são instrumentos fundamentais para o planejamento urbano, 
tornando seu uso imprescindível, nas tomadas de decisões por parte dos órgãos 
públicos, principalmente, pelas prefeituras, gestoras imediatas do Município. Pereira e 
Silva (2001, p.105) afirmam que  

A maior parte das tomadas de decisões por órgãos de 
planejamento e gestão urbana, envolve um componente 
geográfico diretamente ou por implicação, daí a importância que 
as tecnologias de Geoprocessamento adquirem para a moderna 
gestão da cidade.  
 



Defendendo o uso do geoprocessamento pelos gestores urbanos, Nieto e Levi (2003, 
p.433) destaca; “los tomadores de decisiones tienen la possibilidad de poder hacer uso 
de las herramientas de consulta, despliegue, análisis, actualización de información para 
sacar conclusión”. 
 
A partir da contextualização da problemática deste trabalho, é pertinente destacar que 
estudar e gerir o espaço urbano requer conhecimento em várias áreas do conhecimento, 
o que dificulta o sucesso dessa atividade. Além dessa complexidade que envolve o 
espaço urbano, a falta de conhecimento acerca do mesmo é um entrave para o sucesso 
do planejamento urbano. Sendo assim, conhecer a realidade sócio-espacial da cidade é 
requisito fundamental para o sucesso da gestão urbana. 
 
Nesse contexto, a cidade de Montes Claros vive essa situação de falta de planejamento 
urbano, o que implica as constantes invasões em terrenos públicos, principalmente, da 
Prefeitura Municipal. Portanto, neste artigo foi realizado um mapeamento das áreas 
públicas municipais vazias e, teve como suporte para realização deste trabalho, as 
geotecnologias (como imagem de satélite, softwares de Sistema de Informação 
Geográfica e GPS). 
 
 
BREVE CARACTERIZAÇÃO DA CIDADE DE MONTES CLAROS  
 
Montes Claros apresenta uma população estimada em cerca de 352 000 habitantes 
(IBGE/2007), sendo que mais de 90% se concentra na área urbana. Esse número de 
habitantes a coloca como o sexto município mais populoso de Minas Gerais. Essa 
cidade se localiza no Norte de Minas Gerais, entre as coordenadas UTM 8143300 e 
8157300 de Latitude sul e entre 616700 e 628700 de Longitude oeste do fuso 23 (Ver 
mapa 01), é o principal centro urbano, que desempenha o papel de pólo, para onde 
converge à maioria das ações sócio-econômicas dos demais municípios da região norte-
mineira.  
 
Desde o final do século XIX, Montes Claros já se firmava como centro agrícola dessa 
região, com grande parte de sua população concentrada na zona rural. Na década de 
1970, a cidade passou por um intenso processo de urbanização que está diretamente 
ligado à industrialização, e esta, por sua vez, foi viabilizada pelos incentivos do 
governo, através da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE. 
 
A dinâmica de urbanização por expansão de periferias na cidade de Montes Claros 
produziu um ambiente urbano segregado, com graves conseqüências para a qualidade de 
vida dos seus habitantes com a ocupação de espaço impróprio para habitação, como, 
próximo às áreas de encostas e de proteção aos mananciais. A ocupação destes espaços 
ocorreu, principalmente, a partir de habitações precárias e em regiões carentes de 
serviços urbanos.  
 
A partir da década de 1980, em Montes Claros, os órgãos públicos colocaram em prática 
alguns projetos para amenizar os problemas gerados pela urbanização descontrolada, 
porém a execução de determinados projetos não obteve sucesso, pois o crescimento 
urbano dessa cidade é constante. Leite (2007) alerta para o fato de que a maior parte dos 
terrenos invadidos para formação de favelas pertence ao poder público municipal. Essa 
situação tende a se agravar tendo em vista que o crescimento da população urbana de 



Montes Claros é acelerado, associado a isso há uma disponibilidade de terras públicas 
vazia, o que potencializa a formação de favelas.   
 
Frente a esses problemas, torna-se necessário fazer o mapeamento dos terrenos 
pertencentes à Prefeitura Municipal de Montes Claros, a fim de criar um banco de dados 
com informações atinentes aos terrenos públicos municipais. A partir dessas 
informações, será possível monitorar as áreas vulneráveis às invasões para impedir suas 
ocupações ilegais. Assim, esses terrenos poderão ser usados para servir a população 
com a instalação de equipamentos urbanos. 
 
PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 
 
Neste estudo fez-se necessário estabelecer uma metodologia de trabalho que foi 
desenvolvida em etapas distintas. A presente pesquisa primou pelo aspecto qualitativo-
quantitativo, visto que busca constatar, a partir dos dados obtidos por pesquisa em 
arquivo e por visita a campo, a quantidade e a área dos terrenos públicos municipais 
inseridos no perímetro urbano de Montes Claros, bem como mapeou os mesmos. 
 
Na primeira etapa, realizou-se uma revisão bibliográfica minuciosa, utilizando obras 
principalmente de geógrafos, bem como de autores de outras áreas que também estudam 
o espaço urbano, notadamente sob a perspectiva do planejamento e da gestão urbana, 
além de textos de artigos sobre o assunto desta pesquisa. Na seqüência operacional deste 
trabalho, isto é na segunda etapa, foi realizada uma pesquisa nos arquivos do cadastro 
técnico municipal para identificação dos terrenos vazios pertencentes à Prefeitura 
Municipal que constam nas plantas dos loteamentos aprovados ou que constam em 
boletim de cadastro imobiliário - BCI. 
 
Essa etapa foi fundamental, pois nas plantas dos loteamentos constam às áreas 
institucionais no momento da aprovação do loteamento, dessa forma, haveria 
possibilidade de não estar atualizado, uma vez que áreas que constavam inicialmente 
como institucionais poderiam ter sido doadas e, dessa forma, não pertenceria ao 
município. Esses casos foram encontrados no decorrer dessa etapa, e percebe-se, a partir 
dessa constatação, que a prática de doação de terrenos públicos é usada frequentemente, 
em Montes Claros, pelos governantes municipais.    
 
Na etapa seguinte, a imagem de satélite Quick Bird multiespectral, (mapa 01) resolução 
de 0,61 m, datada de maio de 2005, do perímetro urbano de Montes Claros, cedida pela 
Prefeitura Municipal, foi utilizada para subsidiar a verificação do estágio de ocupação 
dessas áreas. Além disso, a visita a campo foi usada, também, para atualização 
informacional, pois pode haver ocupação após a data de captação dessa imagem orbital.       
 
A quarta etapa consistiu na edição dos polígonos que representam os terrenos públicos 
municipais vazios. Os mesmo foram editados no software Auto Cad Map 2000, sendo 
usado à imagem como referência para o desenho cartográfico. 
 
Dando continuidade ao procedimento metodológico, os polígonos editados, na etapa 
anterior, foram exportados para o software Arc View 3.2, no qual foram sobrepostos ao 
mapa urbano digital, que foi elaborado pela Secretaria Municipal de Planejamento de 
Montes Claros – SEPLA. E, como parte final dessa etapa, foi gerada o mapa urbano 
localizando todos os terrenos vazios pertencentes ao poder público municipal. 



 

 
 
Na última etapa dessa metodologia, no banco de dados do software Arc View 3.2 foi 
gerado o valor de área de cada polígono que representava os terrenos públicos vazios. 
Com a área total dos terrenos gerou-se uma classificação das grandes áreas vagas, 
representadas pelas que possui mais de 10 mil m². Munido desses dados foi possível, 



através das informações verificadas em campo fazer correlações entre as características 
da cidade e a lógica de localização dos terrenos identificados neste trabalho.      
 
RESULTADO E DISCUSSÃO 
 
A partir do procedimento metodológico adotado neste trabalho encontrou-se um número 
(89 áreas) relativamente alto de áreas municipais que, ainda, não estão ocupadas. E estas 
apresentam uma distribuição concentrada nas regiões norte e leste da cidade de Montes 
Claros, conforme mostra o mapa 02. Na região norte está o maior número de áreas 
públicas desocupadas, ou seja, 35 áreas, enquanto que na região leste há 24 áreas. O 
total dessas duas regiões, 59 áreas, representa 66% de todas as áreas públicas vazias do 
perímetro urbano de Montes Claros. 
 
Em relação às outras regiões da cidade percebe-se que na parte central há a menor 
quantidade, pois foram identificadas apenas duas. A zona sul da cidade apresentou onze 
áreas, sendo que destas a maior parte, dez, estão as margens dos cursos d’água e estes se 
encontram em grave estágio de poluição. Na região oeste foram encontradas dezessete 
áreas públicas vazias e, assim como na região sul, as mesmas estão próximas a curso 
d’água.  
 
Com base nessa análise da distribuição dos terrenos públicos municipais que se 
encontram vagos, associado às informações sobre a distribuição da população e a 
valorização do solo urbano, pode-se obter algumas informações interessantes.  
 
Primeiro, fica evidente que as áreas de ocupação recente são as que apresentam o maior 
número de áreas públicas desocupadas. De acordo com a Lei Federal nº 6.766, de 19 de 
dezembro de l979, 10% da área total do loteamento tem que ser destinada para fins de 
recreação, isso inclui parques, praças e áreas verdes, e 5% da área total do loteamento 
tem que ser para uso institucional, ou seja, para instalação de equipamentos públicos 
como escolas e hospitais, por exemplo. Dessa forma é compreensível que nos 
loteamentos recentes haja áreas públicas que não estão ocupadas. 
 
Outro ponto questionado, a partir das informações geradas com este trabalho, trata do 
pequeno número de áreas públicas vazias nos loteamentos recentes de alta renda, como 
os que estão concentrados na região sudoeste da cidade de Montes Claros. Uma prática 
comum na administração municipal brasileira pode esclarecer esse fato, a doação de 
áreas para instituições públicas, organizações não governamentais e instituições 
filantrópicas. Mas, o questionamento permanece se indagar o porquê dessas áreas 
doadas serem em área de grande valorização imobiliária e não em áreas de baixo valor 
do imóvel como na parte norte ou leste da cidade em estudo. 
 



         
 
 
Outra informação obtida com a adoção do Sistema de Informação Geográfica neste 
trabalho foi a identificação da área dos terrenos mapeados e, com isso, possibilitou a 
classificação desses terrenos de acordo com o valor da suas respectivas áreas, como está 
representado no mapa 03. 
 



Ao analisar o mapa 03 pode-se verificar que, como na distribuição dos terrenos vazios, 
houve uma concentração dos grandes vazios na parte norte e leste da cidade de Montes 
Claros. 

 

 
 
Apesar do questionamento sobre a desigualdade na distribuição dos terrenos, pode 
avaliar essa situação como positiva, tendo em vista que são nas regiões pobres que a 
presença do poder público tem que ser notória, uma vez que essas áreas são carentes de 
equipamentos públicos. 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
A cidade de Montes Claros por apresentar um crescimento demográfico acelerado, a 
partir da instalação de várias indústrias com a intervenção estatal, através da SUDENE, 
sofreu com a expansão descontrolada da malha urbana. Esse crescimento desordenado 
deixou seqüelas sociais na cidade, com exemplo, podem ser citados os assentamentos de 
ocupação ilegal. 
 
Além da formação dessas aglomerações irregulares houve intensa implantação de novos 
loteamentos regulares. A classificação desses como regulares implica que ocorreu uma 
tramitação burocrática para aprovação dos mesmos, por isso, a exigência de definir uma 
área de 15% do total do loteamento para recreação e uso institucional, como prevê a Lei 
Federal nº 6.766/l979, foi cumprida. Entretanto, a demanda por aprovação de 
loteamento em Montes Claros vem crescendo e isso dificultada a sistematização dos 
dados referentes às áreas institucionais. Associado a esse problema há os obstáculos 
operacionais, como recursos humanos e materiais, para monitorar essas áreas que são de 
responsabilidade do poder público municipal. 
  
Essa falta de fiscalização e de aproveitamento das áreas públicas municipais torna as 
mesmas vulneráveis à ocupação ilegal. Essa ocupação pode ocorrer por parte da 
população de baixa renda, o que é comum, ou mesmo pela população de alta renda. No 
caso da apropriação indevida pelas pessoas de alto poder aquisitivo ocorre, 
normalmente, por privilégios de informações fornecidas pelos servidores públicos, essa 
situação tem uma vinculação política muito forte e, talvez, por esse fato, não há 
punições. 
 
Uma alternativa para minimizar os custos para monitoramento dessas áreas e os 
prejuízos para o município é a aplicação das geotecnologias. Esse trabalho foi uma 
demonstração prática da eficiência do uso das geotecnologias, sensoriamento remoto 
associado ao sistema de informação geográfica, aplicadas à gestão do espaço urbano. 
 
Os dados de terrenos públicos municipais obtidos em meio analógico, plantas 
cadastrais, que depois foram digitalizados e inseridos no sistema de informação 
geográfica  foram cruzados com as informações fornecidas pelo sensoriamento remoto, 
através de imagem de satélite Quick Bird e gerado, a partir desse processamento, o 
mapeamento dos terrenos públicos que ainda se encontram desocupados. 
 
Com esse mapeamento foi possível verificar a lógica de distribuição desses imóveis e 
perceber, assim, a concentração dos mesmos nas regiões norte e leste da cidade de 
Montes Claros. Essas regiões apresentam baixos indicadores sociais e podem ser 
consideradas como de ocupação recente. Todavia, a região oeste, de ocupação recente, 
não apresentou um número elevado de área pública vazias. Essa constatação pode ser 
explicada pela prática de doação de terrenos públicos.  
 
Os resultados encontrados nesse trabalho demonstraram que as geotecnologias 
contribuem com a gestão do espaço urbano, uma vez que trabalha com dados espaciais, 
possibilitando a sistematização de informações que auxiliem na tomada de decisão dos 
gestores urbanos.      
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