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Processo de produção cartográfica na URGEO

Inventário do acervo cartográfico; 
Digitalização do acervo;
Catalogação deste acervo em sistema
próprio segundo o Perfil de
Metadados Geoespaciais do Brasil;
Georreferenciamento e vetorização de
produtos cartográficos; 
Conversão de dados geoespaciais de
acordo com as ET-EDGV do
Patrimônio Imobiliário Público Federal,
definida pela Portaria nº 88 de
31/05/2017, em consonância com a
INDE. Conversão de produtos analógicos para o

meio digital.



Desafios da SPU quanto ao acervo de produtos
cartográficos analógicos

1930 até 1980



Processo de georreferenciamento de produtos
cartográficos analógicos para o meio de digital 

Os pontos da poligonal da
Linha do Preamar Médio de

1831 (LPM/1831) nº 16, da Ilha
de Itaparica, Bahia, definida em

memorial descritivo e plantas
analógicas do ano de 1974 nas

escalas 1/1000 e 1/5000;

Planta topográfica analógica
de trecho da Linha do Preamar
Médio de 1831 (LPM/1831) nº
06 e 07, no bairro da Ribeira
em Salvador-BA, produzidas

no ano de 1961 na escala
1/1000.

ESTUDO DE CASO A 
ILHA DE ITAPARICA

ESTUDO DE CASO B 
RIBEIRA



 Análise prévias para determinação das
feições homólogas 

 

Representação do recorte da planta topográfica Feições homólogas no Google Earth 



 Análise prévias para determinação das
feições homólogas 

 



Reconhecimentos de feiçõesAtividades em campo  
Vistoria e coleta dos pontos de controle 

 

Ilha de Itaparica  
/BA 

8 pontos de controle

Ribeira  
Salvador/BA 

16 pontos de controle 

Coleta de pontos de controle evidentes
nos produtos cartográficos de

referência analógicos: Igrejas, vértices,
etc, a partir de rastreio GNSS de
precisão (RTK e posicionamento

relativo estático). 



Reconhecimentos de feiçõesGeorreferenciamento dos produtos
cartográficos analógicos 

 

Memorial Descritivo da
poligonal de 508 pontos e
103948,30m de extensão. 

CASO A 
Ilha de Itaparica



Reconhecimentos de feiçõesResultados e análises 
Ilha de Itaparica

Ribeira

Os dados originais do
Memorial Descritivo

apresentaram
inconsistências, sendo
observado um erro de
fechamento linear de

155,92m.  

Plantas na escala 1/1000, é equivalente
à cerca de 5% da extensão da poligonal,

e em plantas topográficas na escala
1/5000 no restante da Ilha.  

 
Plantas na escala 1/5000 não deveriam

ser adotadas para definir a LPM por
terem incertezas lineares na ordem de
2,5 a 5 metros na melhor das hipóteses.

Determinação distâncias horizontais entre pontos consecutivos e orientação
pelos rumos de cada alinhamento a partir de dados fornecidos pelo memorial

descritivo



Reconhecimentos de feiçõesGeorreferenciamento dos produtos
cartográficos analógicos 

  Georreferenciamento ao SGB
da planta topográfica na

escala 1/1000 como um todo.

CASO B 
Ribeira



Reconhecimentos de feiçõesResultados e análises 
Ribeira

Disposição dos pontos de controle  no software
Qgis 

Georreferenciamento das feições homologas a
partir de diferentes tipos de transformações e

quantidade de pontos de controle. 

Georreferenciamento a partir
criação das grades de

coordenadas dos produtos
georreferenciados em

relação ao produto analógico; 

Os resultados do
georreferenciamento da
malha de coordenadas

locais da planta original, não
apresentando melhoras

significativas em relação ao
modelo de Helmert

aplicado a pontos discretos. 
Análises visuais das distorções e os dados

numéricos obtidos;

Nos arranjos avaliados, o modelo de Helmert
foi o que apresentou menores distorções,

abaixo de 1,0m.

Momento 1 Momento 2



Conclusão

Dessa forma, torna-se possível
à SPU, como responsável legal
pelo cadastro dos imóveis da

União, bem como pela
definição da LPM/1831 e

consequente caracterização
dos Terrenos de Marinha em

todo Brasil, incorporar sua
infraestrutura de dados
espaciais ao sistema de

Cadastro Territorial brasileiro e
à INDE.

Com esses dois estudos de caso
de conversão de produtos

cartográficos do acervo da SPU,
constatou-se a possibilidade de 

propiciar o atendimento ao
objetivo da INDE de promover a

utilização, na produção dos
dados geoespaciais pelos órgãos
públicos, dos padrões e normas

homologadas pela Comissão
Nacional de Cartografia

(CONCAR).  
 



http://www.planejamento.gov.br/geoinformacao/urgeo 
 

http://www.planejamento.gov.br/assuntos/patrimonio-da-
uniao/programa-de-modernizacao/linha-do-tempo/arquivos-e-

publicacoes/urgeo-ted-uff_-sei-_-mp-2874260-termo-de-execucao-
descentralizada.pdf 
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