
e-SPU Consulte

Sistema de Consulta de Sobreposição a Imóveis da União em Ações 
de Usucapião no Estado de Minas Gerais



A análise de sobreposição no tempo

← 2010

2013

2015

2018

2019 →

Consulta textual, pelo endereço
Ferramenta: Apostila física (extrato dos sistemas)
Entrada de processos: física

Consulta geoespacial, pelo endereço
Ferramenta: Google Earth (pontos), Spiunet, SIAPA, CIDI
Entrada de processos: física, SICAU

Consulta geoespacial visual, pelo endereço ou descrição georreferenciada
Ferramenta: Google Earth (pontos, linhas e polígonos), Planilhas
Entrada de processos: física, e-mail, SICAU, SAPIENS, e-SPU

Consulta geoespacial visual, pelo endereço ou descrição georreferenciada
Ferramenta: Google Earth (pontos, linhas e polígonos), Planilhas
Entrada de processos: física, SICAU, SAPIENS

SEI!

e-SPU

SPUnet

Consulta geoespacial pela descrição georreferenciada
Ferramenta: e-SPU Consulte
Entrada de processos: e-SPU



Diagnóstico

A dificuldade no atendimento de demandas de consulta de 
dominialidade, principalmente em ações de usucapião e retificação 
de área.

No início de 2018, havia um passivo de 13.423 processos de usucapião 
judicial na SPU/MG. Esse acúmulo se deu por alguns fatores, tais 
como: 
• o elevado volume diário de demandas, que entram de forma dispersa 

e repetida;
• o número reduzido de servidores;
• a necessidade de consulta em vários sistemas de dados 

exclusivamente textuais e sem interoperabilidade.



Justificativas

• Simplificar a vida do cidadão e ampliar a capacidade de atendimento 
do governo às demandas da sociedade em geral, com qualidade e 
eficácia;

• Aperfeiçoar sistemas e tecnologias de gestão com vistas à prestação 
de serviços públicos de qualidade com maior celeridade.



A Ideia

Identificar status de identificação nos 
municípios:

• Municípios que não possuem 
imóveis da União

• Municípios em que os imóveis estão 
100% identificados;

• Municípios em que imóveis 
necessitem ser identificados;

Sem interesse

Possível determinar interesse

Encaminhar para análise técnica



A Ideia



Objetivos do Projeto

• Conversão e padronização da base de dados existente;
• Desenvolvimento de Modelo Conceitual de Dados e uma ET-EDGV 

própria;
• Implementação física de um Banco de Dados Geoespaciais (BDG);

Desenvolvimento do Sistema de Consulta de Sobreposição a 

Imóveis da União no Estado – o e-SPU Consulte



A Implementação

Implementação do e-SPU Consulte  em três fases: 

1 - Na primeira delas, o usuário se conectará ao BDG, que estará 
hospedado localmente na SPU/MG, diretamente pelo software QGIS, 
fará a inserção da camada vetorial contendo o imóvel demandante e 
realizará a consulta por meio de um complemento de consulta 
espacial já existente.

2 - Na segunda fase, está previsto o desenvolvimento de um novo 
plugin para o QGIS, que terá o propósito de facilitar a operação da 
consulta por servidores diversos, retornando as decisões ao usuário 
baseadas nas regras de análise previamente definidas. 

3 - Num terceiro e último momento, o BDG será incorporado ao novo 
sistema único da SPU, o SPUnet.



Arquitetura geral



Arquiteturas de sistema e de usuário.



Diagrama Caso de Uso



Modelagem



Arquitetura

● Especificações Técnicas para Estruturação de 
Dados Geoespaciais Vetoriais



Fontes de Dados 

● Arquivos KMZ/KML SPU MG com informações de 
Terras Originalmente da União.

 



Fontes de Dados 

● Massa_Dagua (IEDE MG e BDGEx);
● Trecho_Ferroviário (ANTT, IBGE e IEDE MGVgeo 

DNIT);
●  Trecho_Rodoviário (Vgeo DNIT);
● Limite_Politico Administrativo (IEDE MG)
● Area_Especial (INCRA, ICMBio e FUNAI)
● Faixa_Dominio e Faixa_Seguranca (URGeo)



Acompanhamento da Produção 

● Ferramenta oficial Redmin e auxiliar Trello.



Acompanhamento da Produção 

● Ferramenta oficial Redmin e auxiliar Trello.



Estruturação dos Dados Geoespaciais 

● Tratamento de geometrias e atributos



Estruturação dos Dados Geoespaciais 

● Tratamento de geometrias e atributos



Estruturação dos Dados Geoespaciais 

● Tratamento de geometrias e atributos



Estruturação dos Dados Geoespaciais 

● Tratamento de geometrias e atributos



Banco de Dados Geoespaciais

● Implementação lógica em OMT-G Designer
● Implementação física em PostGrees/PostGIS
● Alimentação por Fluxos FME



Situação atual

● Versões 1.8 do Modelo de Dados e ET-EDGV;
● Fluxo caso de Uso;
● Arquitetura de Sistema e Usuário externo;
● BDG implementado (Nome: Usucapião);
● 8/13 Classes de Objetos estruturadas;
● 8/13 fluxos desenvolvidos;
● Projeto em QGIS configurado e personalizado.



Estruturação dos Dados Geoespaciais 

● Projeto QGIS



Próximas atividades

● Concluir estruturação das camadas;
● Concluir fluxos
● Alimentar o BDG com camadas oficiais;
● Consulta por endereços (GeoCoding).
● Desenvolvimento do Plugin;
● Análise do uso do QuickTranslator (FME);
● Acesso externo (Geoserviço);
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Obrigado!
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