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SPU – Mapeamento cadastral (1:2000) planialtimétrico PEC classe A

Criação da 
Repartição 

Geral de 
terras 

públicas

Obrigatoriedade 
do uso de 

mapeamento de 
grande escala 

(Decreto-Lei 
9.760/46)

Início da 
aquisição de 

cartografia 
digital na 

SPU

Modelo de 
estruturação 

da cartografia 
orientado a 

BDG

Homologação 
automatizada 
da cartografia 

na SPU

1854 1946 1996 2009 2011

Origem do 
órgão 

responsável 
pela gestão 

das terras 
públicas 

brasileiras – 
hoje SPU.

● Basicamente uso 
de topografia para 

geração do 
mapeamento 

planialtimétrico;
● Produção de 

material 
cartográfico 

analógico;
● Cobertura de 

pequenos trechos.

● Arquivos de plantas na escala 
1:2000 com articulação 

própria;
● Padrão CAD;

● Homologação manual feita 
por amostragem com pouca 

acurácia, demandando 
semanas ou meses;

● Acúmulo de aprox. 5.500 
arquivos .dgn até 2009.

HomologaCart 
em produção na 

SPU:
Algorítimos com 

validações 
topológicas.
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Homologação ambiente CAD
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Homologação com modelo de dados 
orientado a BDG

Garantia da qualidade
dos produtos

Agilidade no processo
de homologação

Transparência na
fiscalização do contrato

Homologação com
verificação 100%

automatizada

Algoritmos de validação
verificam todo o universo
do produto em questão

de horas

Certificado do produto ou
relatório de erros ao final

da validação

Otimização dos
recursos públicos

Base preparada
para o BDG corporativo

V a n t a g e n s

R e s u l t a d o s
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Validação Geral das Geometrias
Exemplo: geometria inválida

Exemplo: sistema viário – vias desconexas

Função sql:
SV_vias_proximidade_toque(limite_proximidad
e real) 
    returns setof record as $$
declare nome_funcao character varying := 
'SV_vias_proximidade_toque';
begin
    if (select count(*) from 
cache_funcoes_validadas where funcao = 
nome_funcao) = 0 the   

insert into cache_erros (id, descricao, 
des_infr, the_geom, tipo_erro)

Função sql:
create or replace function 
validacao.SV_entidades_invalidas() RETURNS 
SETOF record AS
$$
begin
   return query select v1.id, v1.descricao, v1.the_geom
      from via v1
      where
         ST_IsValid(v1.the_geom) = false
   union all select area_t.id, area_t.descricao, 
area_t.the_geom
      from area_transitavel area_t
      where
         ST_IsValid(area_t.the_geom) = false;
    return;
end;
$$ LANGUAGE plpgsql; 
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Validação da tabela de atributos
Entidades e atributos do modelo de dados da cartografia
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Função sql:

VALIDAÇÃO DE ARQUIVO – RODOVIA

create or replace view sv_tipo_invalido_via as select id, the_geom, '"' || tipo || '" 

não é um tipo válido.' as detalhamento, des_infr, 'sv_tipo_invalido_via' AS erro 

from via where tipo not in ('ACOSTAMENTO', 'CAMINHO_TRILHA', 

'SEGMENTO_VIA', 'EIXO', 'PONTE', 'TUNEL_TRINCHEIRA', 

'VIADUTO_ELEVADO', 'PINGUELA_ESTIVA', 'VIA', 'RODOVIA');

create or replace view sv_sentido_invalido_via as select id, the_geom, '"' || sentido 

|| '" não é um sentido válido.' as detalhamento, des_infr, 'sv_sentido_invalido_via' 

AS erro from via where sentido not in ('0', '1', '-1') and tipo = 'EIXO'; create or 

replace view sv_dominio_invalido_via as select id, the_geom, '"' || dominio || '" não 

é um domínio válido.' as detalhamento, des_infr, 'sv_dominio_invalido_via' AS erro 

from via where dominio not in ('FEDERAL','ESTADUAL', 

'MUNICIPAL','FEDERAL_ESTADUAL', 'PARTICULAR')
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