
Conhecer o território é necessário para conceber políticas públicas que promovam o desenvolvimento de qualquer localidade. O

advento das tecnologias tem facilitado a integração e a coleta de informações espaciais precisas, permitindo a elaboração de

ferramentas de gestão no âmbito do cadastro territorial multifinalitário (CTM). A finalidade do CTM converge para o registro e

armazenamento de dados sobre o regime físico, jurídico e econômico de uma porção do território. Mas como estão sendo

desenvolvidas as pesquisas relativas ao CTM no Brasil? Neste sentido esta pesquisa objetiva analisar o estado da arte da

produção científica nacional acerca do CTM no âmbito da gestão territorial no novo milênio através de revisão bibliométrica
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Metodologia

Revisão bibliométrica integrativa e sistemática no âmbito do método Systematic Seach 

Flow (SSF)

Resultados e Discussões

Considerações Finais

✓ É possível afirmar que essa pesquisa cumpriu seus objetivos pois apresentou uma visão

geral do estado da arte do CTM no novo milênio. Através da revisão realizada fica visível

que o tema ainda possibilita uma vasta área a ser explorada em torno do cadastro

territorial no âmbito da gestão territorial

✓ Também pode ser concluído que não estão sendo publicados trabalhos com diferentes

temáticas cadastrais, como o Cadastro 3D, por exemplo, sendo este um tema com

oportunidade de campo para pesquisa científica em trabalhos futuros

INSTITUIÇÃO QUANTIDADE DE 

PUBLICAÇÕES

Universidade Estadual Paulista (UNESP) 10

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) 9

Universidade Federal de São Carlos(UFSCar) / Universidade Federal do 

Pará (UFPA)

5

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) / Universidade Nova de 

Lisboa (UNL)

4

Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) / Universidade 

Estadual do Mato Grosso do Sul (UEMS)/ Universidade Federal de Minas 

Gerais (UFMG) / Universidade Estadual de Montes Claros / Universidade 

Federal de Viçosa (UFV)/ Universidade Federal do Paraná (UFPR) / 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ)

3

Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) / Universidade Católica Dom 

Bosco / Universidade de Brasília (UnB) / Universidade de São Paulo 

(USP)/ Universidade Federal da Bahia (UFBA) / Universidade Federal de 

Pelotas (UFPel) / Universidade Federal de Uberlândia (UFU)/ Universidade 

Federal do Mato Grosso (UFMT)/ Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul (UFRGS) / Universidade Guarulhos (UnG) / Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná (UTFPR)

2

58 Instituições Diversas 1

Nuvem de palavras com os termos mais presentes nas palavras-chaves das 

publicações pesquisadas

✓ Na figura à esquerda é possível verificar que as publicações científicas relacionadas

ao CTM iniciaram em 2005, houveram aumentos e quedas durante os anos

seguintes até maio de 2022, onde a pesquisa foi realizada

✓ Em relação as temáticas, figura à direita, a maioria dos trabalhos de cadastro se

dedicaram ao “rural”, “ambiental”, multifinalitário” e “territorial”
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✓ Foram publicados artigos em todas as regiões do País, sendo que a Região Norte foi

a que menos se destacou

✓ No total foram compiladas 82 instituições diferentes, entre nacionais e internacionais

✓ No Brasil, o maior número de publicações ocorreu no Estado de São Paulo,

principalmente através da UNESP

✓ O destaque internacional vai para a Universidade Nova de Lisboa, que publicou em

conjunto com autores da UFPE, UDESC, UNESP e UEMS
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