
SOFTWARE DE CADASTRO MOBILIÁRIO, IMOBILIÁRIO E 
LOGRADOUROS 

O software de cadastro mobiliário, imobiliário e logradouros permite armazenar 

os dados dos imóveis e vias em um banco de dados geográfico e disponibiliza em 

ambiente de internet e intranet oferecendo inúmeros recursos que permitem a manutenção 

do sistema cadastral municipal. 

No software é possível identificar os imóveis a partir da análise exploratória das 

feições diretamente na tela principal do programa ou então utilizar os recursos de pesquisa 

e procurar por parâmetros como código da inscrição imobiliária ou nome do proprietário. 

Figura 2. Dados do Cadastro Mobiliário, Imobiliário e de Logradouros gerenciados no 

sistema UNESCGEO 

 

 

a) Funções de Armazenamento de Dados dos Imóveis 

O sistema armazena todos os dados dos imóveis disponibilizados pelo município 

e estruturados de forma organizada por camadas (layers), para serem recuperados e 

apresentados nas aplicações, com as seguintes especificações:  

�  Armazenamento por camadas (layers); 

� O Banco de Dados suporta o armazenamento por camadas de feições 

matriciais (Imagens Aéreas, de Satélite, Ortofotos) e vetoriais (mapas); 



� As feições vetoriais permitem o armazenamento de dados alfanuméricos e a 

integração com tabelas de atributos descritivos; 

Capacidade de armazenamento de qualquer tipo de documento associado às 

informações espaciais. 

  

Figura 3. Gerenciador de Camadas do sistema UNESCGEO 

 

 

b) Funções de Armazenamento e download de Documentos Associados às 

Feições Gráficas 

O sistema permite o armazenamento e a associação de documentos provenientes 

de arquivos de diversos formatos (.pdf, .jpg,. tif, etc), para visualização e downloads dos 

dados a partir da seleção da feição na tela. 

� Armazenamento de arquivos de diversos formatos associados às feições 

gráficas; 

� Download dos arquivos. 

 

 

 

 

 



Figura 4. Documentos Associados aos imóveis no sistema UNESCGEO 

 

 

c) Funções de Armazenamento e Visualização de Fotografias de Fachada dos 

Imóveis 

O sistema permite o armazenamento e a visualização em janela específica das 

fotografias (imagens em formato.jpg) das fachadas dos imóveis devidamente 

identificadas com a chave ou inscrição imobiliária do imóvel no sistema tributário. 



Figura 5. Fotografia de Fachada dos Imóveis do Cadastro Imobiliário no sistema 

UNESCGEO 

 

d) Funções de Visualização e Consultas do Cadastro de Logradouros 

� O sistema permite o armazenamento, a visualização e consulta ao cadastro de 

logradouros; 

� Visualização dos atributos dos logradouros (códigos e características); 

� Consultas por atributos de características dos logradouros; 

� Geração de mapas temáticos das características dos logradouros com 

apresentação da legenda; 

� Integração com o google street view. 

 

 

 

 

 

 



Figura 6. Gerenciamento de informações do Cadastro de Logradouros no sistema 

UNESCGEO 

 

e) Funções de Medição  

� O sistema dispõe de ferramentas para a medição de distância e área das 

feições; 

� O sistema possui funções de snapping (identificação precisa de vértices das 

feições), tanto para o desenho de geometrias, quanto para a obtenção das 

medidas das feições. 

 

Figura 7. Medição de Imóveis no sistema UNESCGEO 

 



f) Funções de Cadastro de Usuários e Controle de Acesso 

� O sistema dispõe de ferramentas para o controle de usuários por níveis de 

acesso, permitindo o cadastro de usuários para leitura e para modificação dos 

dados; 

� O sistema possui área de acesso público, restringindo o acesso à visualização 

das camadas geográficas e à identificação da inscrição imobiliária do imóvel; 

� O sistema possui área de login e senha para acesso restrito disponibilizando 

acesso para leitura e modificação de todos os dados conforme controle por 

usuário. 

Figura 8. Controle de Acesso do Usuário no sistema UNESCGEO 

 

 


