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Resumo 

 

A questão fundiária urbana no Brasil tem enfrentado diversos problemas de ordenamento em razão 

de seu amplo processo de urbanização. Neste palco, as ações de diversos agentes produtores de 

espaço tem cercado a produção e o consumo das cidades, priorizando algumas áreas de interesse 

especulativo para aplicação de normas legais, bem como investimentos públicos. A política de 

regularização fundiária tem sido uma tentativa de reverter este quadro. Porém, a falta de 

gerenciamento eficaz do ordenamento territorial, através de uma instrumentalização técnica e 

precisa dos órgãos competentes, faz com que há um bom caminho a ser percorrido. O exemplo do 

bairro Manduri é oportuno e representativo desta realidade, sendo ocupada inicialmente em 1987 

por famílias que adquiriram área de uma empresa que havia feito a venda de maneira ilegal, pois a 

mesma não possuía titulação da área em questão. Assim, posteriormente, houve também ocupações 

espontâneas de famílias carentes. Desta maneira na referida área em estuda, existem formas e 

momentos diferenciados na ocupação. Há, portanto, uma necessidade de instrumentalização com 

uso de técnica e ferramentas que podem dar suporte aos órgãos competentes no que tange a suas 

funções de gerenciamento territorial, visando garantir a eficiência na tomada de decisões. Neste 

sentido, tem-se como proposta: apresentar um modelo de aplicação em Geoprocessamento, 

envolvendo instrumentos de geotecnologia, com uso de dados de Sensoriamento Remoto, assim 

como de um Sistema de Informações Geográficas, com intuito de subsidiar a gestão territorial 

urbana. Para isto foram elaboradas e executadas técnicas de análise espacial, através de 

interpretação visual de imagens de satélites de alta resolução espacial para o ano de 2012, assim 

como, utilizou-se também fotografias aéreas dos anos de 1998, 2005. Com intuito de fazer uma 

análise de maneira mais integrada como possibilidade de espacialização de outras informações, 

documentais, levantamentos topográficos para estabelecer a divisão dos terrenos a serem 

regularizados, utilizou-se um Sistema de Informação Geográfica (SIG). O SIG possibilitou a 

implementação do gerenciamento através da criação de planos de informações temáticos que tinham 

como objetivo auxiliar nos procedimentos analisados. Com isto, conclui-se que o uso de técnicas de 

geoprocessamento por meio de integração de informações espaciais, com uso primordial de 

imagens de satélites de alta resolução e fotografias aéreas, assim como uso de informações que 

possam ser especializáveis, como documentação que indica possibilidade de espacialização através 

de um Sistema de Informações Geográficas, constitui-se como uma ferramenta de auxílio 

indispensável e fundamental para o gerenciamento territorial urbano no que tange a regularização 

fundiária, e o planejamento das cidades. 
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1. Introdução 

 

O grande desafio para resolver a problemática das questões urbanas reflete nas ações de 

gerenciamento, estudo e planejamento do espaço. Portanto, é de suma importância adotar uma 

sistemática que propõe minimizar os riscos de implantação de um projeto e elaborar um conjunto de 

metas essenciais para os resultados de sua aplicação. 

Para tanto, os órgãos públicos precisam adotar mecanismos técnicos e eficazes condizentes 

com um sistema político que garanta o desenvolvimento urbano, ofereça informações precisa e exija 

a participação da população no planejamento urbano. (SOUZA & FERRARI JÚNIOR, 2004). 

O uso de geoprocessamento tem sido uma ferramenta de auxílio de grande destaque na 

atualidade. Tornando-se muito útil para diversos profissionais em diferentes áreas de atuação e tem 

contribuído com resultados significativos nos órgãos públicos, pelo apoio a decisões sobre o uso e 

captação de recursos, permanência ou remoção de famílias, criação de programas sociais e 

elaboração de projetos principalmente para os que trabalham com uma grande quantidade de 

informações espaciais para fins de planejamento do espaço territorial. (NASCIMENTO, 2008). 

De acordo com Cordovez (2012), esta ferramenta permite a análise espacial que combine o 

mapeamento dos problemas urbanos com informações físicas, demográficas, topográficas ou de 

infraestrutura e contribui para análise da solução mais apropriada e em menor tempo do que as 

informações alfanuméricas. 

Dessa forma, o geoprocessamento pode vir a contribuir em ganhos de produtividade no 

gerenciamento por meio de integração das informações espaciais, facilitar análises temporais 

permitindo o reconhecimento de uso e ocupação do espaço e resultar em eficiência no processo de 

gestão do território. 

 

1.1. Objetivo Geral 

Apresentar um modelo de aplicação da geotecnologia para subsidiar a gestão territorial urbana 

 

1.2. Objetivo Geral 

Utilizar técnicas de interpretação de imagens de satélite e fotografias aéreas; 

Aplicar o uso de Sistema de Informação Geográfica; 

Empregar técnicas de análise e interpretação visual. 

 

  

2. Pressupostos teóricos 

 

2.1. A Questão Fundiária Urbana 

A constituição do espaço urbano é resultado de um processo de desenvolvimento histórico, 

econômico, social e político que fez com que diversos autores por meio de estudos técnicos 

buscassem compreender a dinâmica de formação das cidades, assim como os diversos problemas 

decorrentes do seu amplo desenvolvimento. 

Para Corrêa (1995), as cidades são definidas a partir dos agentes de produção. O Estado, 

incorporadoras e construtoras é responsável pela configuração do espaço. Sendo assim, cabe ao 

estado legislar sobre o parcelamento do solo e definir regras que deverão orientar os projetos de 

novas instalações residenciais e comerciais. 

Segundo Holz (2008), o surgimento de áreas irregulares e ilegais no Brasil é consequência 

da falta de políticas habitacionais que não supriram a demanda de migração da população em 

decorrência da industrialização no século XX.  

Diante da análise histórica das políticas de ocupação do território, verifica-se que a 

legislação brasileira foi criada com base em um sistema voltado para atender os interesses 

capitalistas. Vilarinho Neto (2008, p. 18) declara que,  
O espaço urbano na sociedade capitalista é produzido e consumido dentro de dinâmica, 

vinculada ao processo de divisão social do trabalho, e cada parcela de terra urbana detém 

um valor demarcado em função de sua localização e potencialidade de uso. 



 

2.2. Questão Fundiária em Cuiabá-MT 

Diversos estudos sobre a forma desigual de acesso ao solo urbano foram realizados na 

cidade de Cuiabá buscando compreender as várias transformações de seus aspectos intra-urbanos 

quanto as infra-estruturas implantadas e o crescimento de ocupações irregulares ao longo de novos 

espaços criados. 

Segundo Vilarinho Neto (2008), na cidade de Cuiabá as transformações urbanas começaram 

a partir de 1960 quando o estado de Mato Grosso foi incorporado ao processo de expansão do 

capital nacional da Amazônia empreendido pelos governos militares. A capital integrou-se ao 

processo, sendo denominada de Portal da Amazônia, e foi transformada em polo de 

desenvolvimento servindo como centro de apoio à ocupação do estado.  

A partir deste período, Cuiabá vivenciou um intenso fluxo migratório e a população saltou 

de 100.865 habitantes em 1970, para 551.350, em 2010. (IBGE, 2010). 

O acesso à terra urbana nas cidades brasileiras encontra-se inseridas em diferentes tipos de 

ilegalidades e podem ser descritas como loteamentos clandestinos, assentamentos informais, 

favelas, grilos e invasões. (NASCIMENTO, 2009). 

Foram feitos vários estudos de caso em Cuiabá, sobre ocupação irregular, entre eles, 

salienta-se, no bairro Jardim Ubirajara por Nascimento (2009), no bairro Pedregal por Moraes 

(2009). 

Segundo Moraes (2009), a existência de grileiros profissionais, atuando no mercado de 

terras em Cuiabá contribui muito para a criação e expansão da cidade ilegal. Diante do histórico de 

ocupação da cidade de Cuiabá, verifica-se a necessidade de estratégias mais eficazes para a 

aplicação de uma política de regularização fundiária. 

 

2.3. Regularização Fundiária Urbana 

O direito à moradia passou a ser compreendido com o direito de todos os cidadãos com 

acesso igualitário aos bens e serviços urbano como educação, saúde, trabalho, lazer, e segurança. 

(BRASIL, 1988).  

De acordo com Brasil (2012, p. 14): 

A regularização fundiária deve ser compreendida como uma solução integrada para as 
questões de degradação ambiental e social, de situações de risco e de falta ou precariedade 

de infraestrutura, de sistema viário e de áreas públicas, não se restringindo à existência de 

um título registrado em cartório. 

 

Um dos objetivos da política de regularização fundiária e das ações do Ministério das 

Cidades é promover uma ação curativa e uma ação preventiva. A primeira refere-se à regularização 

plena das áreas já consolidadas, bem como o gerenciamento e remoção de risco nos assentamentos 

precários das áreas de baixa renda. O segundo é evitar a formação de novas áreas irregulares por 

meio de programas da gestão municipal, planos diretores participativos e programas de apoio à 

reabilitação de centros urbanos. (ROLNIK, 2007) 

Segundo Nascimento (2008), muitos programas de regularização resultam apenas na 

titulação dos terrenos, outros apenas na implantação de projetos urbanísticos sem reconhecimento 

da questão da propriedade da terra. Isto acontece por que o processo de regularização fundiária é 

longo, complexo e necessita de pesquisas documentais que muitas vezes foram extraviados ou 

destruídos.  

Todavia, a execução de programas de regularização necessita de uma importante ferramenta 

de auxilio que garanta a integridade das informações, visto que as fontes de dados são muitas e para 

organizá-las requer um árduo trabalho, muita dedicação e procedimentos claros para que possam 

atingir as metas de regularização. (NASCIMENTO, 2008). 

Sendo assim, o uso de geoprocessamento pode ser considerado um grande aliado para 

subsidiar os procedimentos técnicos referentes ao projeto de regularização fundiária. 

 

 



2.4. Geoprocessamento e Regularização Fundiária 

 “Num país de grande extensão territorial como o Brasil e com uma grande carência de 

informações adequadas para a tomada de decisões sobre os problemas urbanos, rurais e ambientais, 

o Geoprocessamento apresenta um enorme potencial.” (CÂMARA & MEDEIROS, 1998, p. 1).  

O Geoprocessamento, por meio de Sistema de Informações Geográficas (SIG) pode 

contribuir no processo de regularização, auxiliando todos os profissionais envolvidos a obterem 

informações históricas ou atuais referente à área de intervenção abrangendo diversos temas como 

características socioeconômicas, infra-estrutura, projetos, recursos, entre outras. 

De acordo com Cordovez (2013, p. 2), 

A importância do uso de Geoprocessamento na gestão municipal permite fazer uma análise 
espacial que combine o mapeamento dos problemas urbanos com informações físicas, 

demográficas, topográficas ou de infra-estrutura contribuindo para a análise da solução 

mais apropriada e em menor tempo do que as informações alfanuméricas.  

 

Diversas cidades do Brasil já utilizam o SIG nas administrações municipais e uma de suas 

vantagens na forma de analisar o espaço “é a redução da subjetividade, possibilitando a tomada de 

decisões sobre uma base mais técnica e menos pessoal.” (HASENACK & WEBER, 2000, p. 3). 

De acordo com Cordovez (2013), o geoprocessamento tem a função principal de amenizar 

as incertezas do ambiente urbano sendo capaz de subsidiar as politicas mais eficazes e equitativas. 

 

 

3. Medodologia 

 

3.1. Área de Estudo e Histórico de ocupação 

Com coordenadas de longitudes: 55º 59' 26" e 55º 59' 13" WGr. e latitudes: 15º 37' 16"S e 

15º 37' 24" S, o bairro Manduri, localiza-se na região sul de Cuiabá-MT. De acordo com o 

documento Cuiabá (2012), esta região é composta por 102 localidades formada por loteamentos 

regulares, loteamentos clandestinos, assentamentos informais, núcleos ou conjuntos habitacionais e 

condomínios, distribuídos em 34 bairros, um distrito industrial e quatro áreas de expansão urbana.  

A área deste estudo está inserida na Zona de Expansão do Manduri que é composto pela 

localidade do bairro Jardim Liberdade formado como assentamento informal, o Loteamento 

Salvador Costa Marques e o conjunto habitacional denominado Residencial Aricá. Ver Figura 1. 

A área total do Manduri é de 17,9039 há. De acordo com o levantamento planialtimétrico 

realizado em 2011. O bairro não é servido de serviços público, tais como, esgotamento sanitário, 

escolas e creches, posto de saúde, centro comunitário e área de lazer coletiva. 

As primeiras ocupações do bairro Manduri foram realizadas no ano de 1987 e 1988 

mediante a aquisição junto à empresa imobiliária Comércio de Imóveis Pinheiro. Importante 

destacar que esta imobiliária, veio posteriormente a falir, não repassando escrituras para os 

compradores. 

Na tentativa de conseguir a legalização da área, formou-se a Associação dos Moradores 

Rurais do Manduri, entidade esta que desde então busca junto aos órgãos competentes a 

regularização fundiária do referido bairro. 

Assim, em fevereiro de 2011, a partir do Núcleo de Regularização Fundiária da Defensoria 

Pública do Estado de Mato Grosso, foi aberto um procedimento visando à regularização e 

legalização do bairro Manduri. 

 



 
FIGURA 1: Localização da área de estudo. 

FONTE: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. Organizado por: Erica Soares Mendes 

 

3.2. Procedimentos Metodológicos 

Para o desenvolvimento do estudo de regularização fundiária do Manduri foram utilizadas 

consultas na legislação vigente sobre o regularização fundiária. 

Além de consulta a legislação e documentação foram utilizadas imagens de satélite de alta 

resolução espacial, do satélite WorldView-2, com data de aquisição em 09 de junho de 2010. 

Também foram utilizadas imagens de fotografias aéreas do perímetro urbano de Cuiabá, 

sendo estas dos anos de 1998, 2005 e 2012. Todas cedidas pela empresa Tecnomapas Ltda. 

Para localização e quantificação dos terrenos individualmente, utilizou-se de um 

levantamento topográfico planimétrico em formato DWG, convertido posteriormente em formato 

shapefile. Estes dados (levantamento topográfico) foram disponibilizados pela Defensoria Pública 

do Estado de Mato Grosso. 

Para a compilação e análise das informações espaciais (levantamento topográfico da área, 

imagem de satélite orbital e fotografias aéreas), empregou-se o uso do software SIG (ArcGIS, 

versão 10.0 da ESRI).  

As análise e interpretações visuais, com sobreposição de planos de informações foram feitas 

em escala 1:500.. 

Tanto os dados vetoriais como os matriciais, no referido projeto, foram georreferenciados na 

Projeção Universal Transversa de Mercator – UTM, Fuso 21 S, tendo como Datum o SAD 69 . 

A partir da organização (ajuste de projeção e datum e o registro de imagem) dos planos de 

informações, o procedimento analisado com o uso de SIG foi à identificação do processo de 

ocupação em intervalos de tempos predeterminados.  

Esta identificação foi feita com auxílio das fotografias aéreas do ano de 1998 (13 anos de 

ocupação contado até 2011 quando foi efetuado a abertura do processo), de 2005 (6 anos de 

ocupação) e de imagem de satélite de 2010 (1 ano de ocupação).  



Desta maneira, pretende-se averiguar, de modo sistemático e com maior confiabilidade, a 

partir do histórico de ocupação em casa terreno, quais terrenos e qual a dimensão em área dos 

mesmos estariam passiveis a regularização por meio do direito de usucapião. 

  

4. Resultados e Discussão 

Através da análise visual imagens, foram identificadas 106 ocupações após 10 anos do 

surgimento desta área e foram aumentando gradativamente ao longo dos anos até o término do 

processo de regularização fundiária num total de 146 ocupantes. 

Com o auxílio da visualização e interpretação da fotografia aérea, verifica-se em 1998, 106 

ocupações (construções visualizadas) (Figura 2).  

 

 
FIGURA 2: Mapa de ocupação do bairro Manduri em 1998. 

FONTE: Foto Aérea Cuiabá 1998. Organização: Erica Soares Mendes. 

 

No ano de 2005, em se tratando de identificação de novas construções, verifica-se o 

acréscimo 21 (pontos destacados na cor vermelha. Ver Figura 3) ocupações se comparado a 1998. 

Atendendo neste caso, aos requisitos para entrar no processo de regularização, através da 

modalidade de usucapião especial urbano ou rural. 



 
FIGURA 3: Mapa de ocupação do bairro Manduri em 2005. 

FONTE: Foto Aérea Cuiabá 2005. Organização: Erica Soares Mendes. 

 

Analisando a imagem de 2010, observam-se 10 ocupantes (construções) que, por sua vez, 

também teriam direito, por já ter o mínimo tempo necessário de posse para adotar o usucapião 

especial. 

 
FIGURA 4: Mapa de ocupação do Manduri em 2010. 

FONTE: World View-2, 2010. Organização: Erica Soares Mendes. 



 

A partir da análise dos limites topográficos, identificado juntamente com as fotografias 

aéreas de 1998 e 2005, assim como a imagem de satélite de 2010 (ver Figura 5), observam-se 

algumas situações que dever fazer algumas considerações, poderando criticamente o procedimento 

de regularização fundiária. 

 

 
FIGURA 5: Terreno vazios que receberam o título sem a comprovação de posse. 

FONTE: World View-2 Cuiabá 2010. DP-MT– Núcleo de Regularização Fundiária.  

Organização: Erica Soares Mendes. 

 

Destacado na cor azul, nos detalhes da figura acima, tem-se lotes sem nenhuma edificação, 

que foram regularizados, a partir de procedimentos discutíveis tecnicamente. Assim, hoje estas 

áreas estariam passíveis de especulação imobiliária, buscando remuneração lucrativa em área com 

prioridade ao valor de uso e não caracterizando como uma mercadoria de troca. (CORREA, 1995). 

Convém reafirmar que estas áreas não deveriam ser tituladas. Sendo assim, observa-se que o 

nível de informação obtida em campo não foi suficiente para cumprir os requisitos legais previstas 

para a aplicação do usucapião neste projeto de regularização fundiária. 

 



5. Conclusões 

Através deste estudo com a aplicação do SIG na análise dos procedimentos visando a 

regularização fundiária, verifica-se que o uso de imagens de satélite com alta resolução espacial, 

pode contribuir de confiável na identificação de ocupação do solo. Podendo ser usada como prova, 

a partir da identificação das edificações num determinado período proposto, assumindo papel 

decisivo em processos judiciais referentes às modalidades de usucapião. 

Existe também a possibilidade de dar maior celeridade no processo de regularização. Pois 

estes podem diagnosticar a situação de fato através das imagens em intervalos de tempos 

predeterminados e posteriormente estudar cada caso por meio de documentos e vistorias em campo 

para garantir precisão nas informações obtidas. 

Assim como também contribuir na perspectiva devidas as comunidades e famílias 

beneficiadas e ainda interferir positivamente na gestão dos territórios urbanos, já que, regularizados, 

os assentamentos passam a integrar os cadastros municipais e as rotinas administrativas das cidades. 

Assim, utilização do Geoprocessamento com técnicas de sensoriamento remoto e sistema de 

informações geográficas constitui-se como uma ferramenta poderosa de auxílio. Sendo 

indispensável no gerenciamento territorial.  
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