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INTRODUÇÃO
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Este Manual destina-se a orientar os cidadãos a consultar a planta de
loteamento e os projetos de parcelamento do solo (unificação, subdivisão,
regularização e cadastramento) aprovados em determinado lote.

A consulta é disponibilizada de forma ampla e geral, podendo ser realizada
por qualquer pessoa.

O Mapa Cadastral Interativo, elaborado pelo IPPUC, é acessado pelo site:

Neste Manual será explicado apenas como consultar as plantas e projetos do
lote. As demais funcionalidades do mapa interativo não serão abordadas neste
Manual

https://geocuritiba.ippuc.org.br/mapacadastral/

https://geocuritiba.ippuc.org.br/mapacadastral/


INTERFACE DO USUÁRIO
NOTAÇÕES GERAIS DO SISTEMA 



Ao acessar o mapa cadastral será exibido o mapa completo do Município de
Curitiba e seus diversos Bairros. Clique no ícone do menu “LOCALIZAR” que se
encontra na faixa verde no topo da tela , depois na Aba LOTE e depois
na Aba BUSCA

PESQUISA DO LOTE – MENU “LOCALIZAR” - ABA “LOTE”

Para pesquisar um lote você precisa de uma das informações solicitadas no aplicativo:

INDICAÇÃO FISCAL: consta no carnê de IPTU

OU

ENDEREÇO TESTADA: “logradouro” refere-se ao nome OFICIAL da RUA que passa em frente 
ao lote. Deve também ser informada a numeração OFICIAL do lote.

INFORMAÇÕES INICIAIS
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Para pesquisar um lote por endereço da rua (logradouro), basta iniciar o
preenchimento do campo que serão exibidas as ruas que contenham o nome
correspondente:

Pesquise pelo nome completo da rua

No exemplo, ao iniciar a pesquisa serão exibidas todas as ruas que contenham
a palavra “AUGUS” no nome, seja o primeiro nome da rua ou qualquer outro.

Quando o termo pesquisado é muito curto, alguns resultados serão ocultados.
Amplie o texto pesquisado para refinar o resultado da busca. Clique sobre o nome da
rua para selecioná-la.

Além do nome da rua é necessário informar a numeração predial oficial do
lote. Da mesma forma, ao iniciar o preenchimento será exibida a lista com as
numerações correspondentes. Clique no número desejado para selecionar.

INFORMAÇÕES INICIAIS
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ATENÇÃO! Caso não seja exibido o número que procura, certifique-se de que esteja 
procurando pelo número oficial do lote. Consulte a Consulta Informativa de Lote 

disponível clicando aqui.
Para lote de esquina, caso não encontre o endereço desejado, faça a pesquisa 

inserindo as informações da outra testada do lote.

http://www5.curitiba.pr.gov.br/gtm/gam/Default.aspx


Ao concluir a pesquisa do lote serão exibidos automaticamente os dados
completos do lote, com a foto da testada do imóvel. Esta foto pode não estar
atualizada e referir-se a uma edificação antiga que existia no lote.

Para visualizar a planta de loteamento , clique na Aba PLANTA, logo acima da
foto do imóvel.

INFORMAÇÕES DO LOTE
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Ao concluir a pesquisa, será exibido o lote com contorno em vermelho. Na barra 
lateral, serão exibidas as informações oficiais do lote, sendo possível, inclusive, emitir a 
Consulta Informativa de Lote (antiga guia amarela). 

Além disso, poderão ser exibidas fotos antigas das fachadas do lote (que pode não 
estar disponível em todos os lotes).



Serão exibidas as plantas de loteamento aprovadas que incidem sobre o lote.
Neste exemplo há apenas uma planta, porém podem existir mais.

Selecione a planta de loteamento desejada e clique em .
Será exibida uma animação de carregamento do arquivo. Aguarde até que seja
exibida uma pré-visualização da planta. Clique na mensagem “DOWNLOAD DO DOC
ORIGINAL” para baixar o arquivo em seu computador.

Da mesma forma, é possível consultar os projetos de parcelamento do solo
referentes a UNIFICAÇÃO, SUBDIVISÃO, REGULARIZAÇÃO e/ou CADASTRAMENTO de
lotes, além do projeto da rua. Basta clicar em PROJETO.

PLANTAS DE LOTEAMENTO
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Clicando duas vezes sobre a planta desejada, será exibido
no mapa a delimitação do perímetro referente aquela
planta de loteamento destacada na cor AZUL CLARO

AGUARDE

Projetos de Parcelamento = UNIFICAÇÃO, SUBDIVISÃO, 
REGULARIZAÇÃO e/ou CADASTRAMENTO

Projetos de Rua: pode estar indisponível para alguns lotes.
Qualquer informação, entrar em contato pelo e-mail:

projetoderua@curitiba.pr.gov.br 



Alguns lotes podem não possuir projetos aprovados. Nestes casos será exibido
um alerta:

Nestes casos há um alerta na Consulta Informativa de Lote:

Os interessados deverão consultar o Cadastro Técnico Municipal para
CADASTRAMENTO do lote. Consulte as informações disponíveis no botão abaixo:

DOCUMENTOS INEXISTENTES
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Aprovação – Projeto de Parcelamento do Solo

https://www.curitiba.pr.gov.br/servicos/aprovacao-projeto-de-parcelamento-do-solo/715


CROQUIS FOREIROS

A disponibilização dos croquis foreiros ainda está em andamento. Ao acessar a
Aba CROQUI FOREIRO, será exibido os croquis disponíveis para o lote.

Caso não localize o croqui conforme indicado na Consulta Informativa de Lote,
poderá solicitá-lo pelo e-mail cadastrotecnico@Curitiba.pr.gov.br

FUTURAS FUNCIONALIDADES
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mailto:cadastrotecnico@Curitiba.pr.gov.br
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