
Metadados associados ao dataset -Lotes

Campo Descrição Tipo

Tamanh

o Valores Permitidos

situacao_imovel Situação do imóvel ativa Char 60 Ativo, vazio

distrito

Distrito Fiscal é uma unidade territorial de coleta fiscal com limites físicos em 

área e é nesta região geográfica que os setores censitários estão distribuídos. Num 10 1 a 6

setor

Setor Censitário é unidade territorial de coleta das operações censitárias e é 

nesta região geográfica , com limites físicos em áreas que estão distribuídas as 

quadras. Os Setores Censitários são definidos de acordo com o número de 

domicílios. Num 10

quadra

Quadra Viária é uma unidade territorial com limites físicos em área e que é 

formada de uma ou mais de faces. É uma área que contém vários lotes. Num 10

face Face de Quadra é o segmento contínuo entre duas vias de circulação (ex.: rua, avenida...) ou entre duas mudanças de direção do logradouro.É a posição onde o lote se encontra em relação a quadra.Num 10

lote Uma dimensão dentro da quadra Num 10  

endereco_numero número  de porta da edificação no lote Num 10
indice_venal Índice do valor venal do lote Num 19

area_construida Área total construída do lote em metro quadrado Num 19

qtd_pavimento Quantidade de pavimentos Num 10

tipo_empreendimento Tipo de empreendimento no lote Num 10

area_lote Área do lote em metros quadrados Char 100

frente_lote Frente do lote em metro linear Num 19

concatenacao Concatenação do distrito + setor + quadra + face + lote Char 14

qtd_subunidades Quantidade subunidades Num 10  

ano_construcao Ano de construção Num 5

qtd_multiplas Quantidade de múltiplas(edificação simples) Num 10

nome_edificacao Nome da edificação Char 120

Descrição do Dataset

Descrição dos lotes da Cidade do Recife com as suas respectivas posições territorial, as medidas das áreas,  e os domícilios existentes.



endereco_completo Endereço com nome da via de circulação e número de porta do imóvel Char 200  

geometry Dados Geométricos do lote Geometry


