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Objetivo

• Apresentar a metodologia de avaliação da qualidade de
produtos geoespaciais.

• Mostrar os ńıveis de conformidades adotados em uma
inspeção de qualidade de bases cartográficas cont́ınuas.

• Exemplificar a elaboração de planos de amostragem
(simples e multipla) e inspeções de qualidade
realizadas.



Conceitos de qualidade

“Totalidade de caracteŕısticas de um produto
ou serviço que lhe conferem aptidões para satisfazer
necessidades expĺıcitas e impĺıcitas” .

Figura: Evolução do conceito de controle de qualidade



Qualidade de um produto cartográfico

A acuracidade de um mapa é vinculada a conformidade
do conjunto de dados espaciais com o terreno nominal
(especificações técnicas) (Longley et al., 2013).

Figura: Qualidade de um produto cartográfico



Visão produtor versus usuário
A qualidade de dados espaciais depende internamente da
percepção do produtor, e externamente da perspectiva
do usuário (Mostafavi et al., 2004).

Figura: Visão produtor versus usuário



Qualidade do produto versus qualidade do processo
A ideia de controlar um processo para conseguir
melhorias é totalmente diferente da ideia de inspecionar
produtos para identificar os não conformes, embora
os dois procedimentos utilizem em parte as mesmas
ferramentas estat́ısticas (Juran, 1997).

Figura: Qualidade do produto versus qualidade do processo



Elementos de qualidade de dados espaciais
A norma ISO 19157:2013 aborda seis categorias de elementos

de qualidade de dados espaciais, conforme mostra a Tabela 1.

Tabela: Elementos de qualidade de dados espaciais



Metodologia de avaliação da qualidade de dados
geoespacial

Figura: Metodologia de avaliação da qualidade de um conjunto de dados geoespacial

Fonte: baseado na ISO 19157:2013



Classe de ocorrências

A classe de ocorrências facilita a contagem do parâmetro de
qualidade avaliado e sua posterior localização.



Preparo da avaliação de qualidade

Ordem de avaliação da qualidade de dados geoespaciais:

1 Avaliação da consistência de formato

2 Consistência lógica

3 Completude

4 Acurácia (aspectos posicionais, temáticos e temporais)

Método de inspeção:
1 Inspeção completa

2 Inspeção amostral

https://github.com/alxcart


Planos de amostragem

Para a tomada de decisão é sempre
conveniente ter um conhecimento completo da
situação, mas muitas vezes isto não é posśıvel.
Neste caso preocupa-se em ter um conhecimento
que, embora aproximado, tenha base estat́ıstica
(Ariza López, 2004).



Tamanho da amostra (n), números de aceitação
(Ac) e rejeição (Re)

O plano de amostragem é definido com base no tamanho da população
(N), no Limite de Qualidade Aceitável - LQA e na Qualidade Limite
- QL (Associação Brasileira de Normas Técnicas, 1985b).

Figura: Curva Caracteŕıstica de Operação de um plano de amostragem



Plano de amostragem simples orientada por feição
A Figura 7 mostra um plano de amostragem simples, orientado por feição,
elaborado para a inspeção de qualidade da classe ponte, considerando um LQA
de 4%. Foram identificadas um total (N) de 852 feições geográficas, logo o
tamanho da amostra (n) foi de 80, o número de aceitação (Ac) foi de 7 e o
número de rejeição (Re) foi de 8 registros não conformes.

Figura: Plano de amostragem para a inspeção por feição



Plano de amostragem simples orientado por área
A Figura 8 mostra um plano de amostragem simples, orientado por área,
para a inspeção de qualidade no Estado de Minas Gerais (área oficial de
564.732, 450km2), considerando um LQA de 4%. Foi gerado um total (N)
de 32.100 quadŕıculas, de 4x4cm na escala 1:100.000 do produto cartográfico,
logo o tamanho da amostra (n) foi de 315, o número de aceitação (Ac) foi de
21 e o número de rejeição (Re) foi de 22 áreas não conformes.

Figura: Plano de amostragem simples para a inspeção por área



Exemplo prático de planos de amostragem múltipla
orientado por área

A Figura 9 mostra o resultado da inspeção de qualidade de um plano de
amostragem múltipla de um lote de uma base cartográfica na escala 1:100.000.

Figura: Plano de amostragem múltipla para a inspeção de qualidade orientada por área



Ńıveis de conformidade

Exemplos de critérios de aceitação e rejeição do conjunto de dados
avaliado:

1 Consistência lógica - 0 (zero) inconsistências.

2 Completude, acurácia temática e acurácia temporal - Limite de
Qualidade Aceitável (LQA) de 4%.

3 Acurácia posicional - Padrão de Exatidão Cartográfica- PEC (Decreto
Lei 89.817 de 1984) “classe A” para a escala do produto.



Exemplo de inspeção de consistência topológica
Inspeção de consistência topológica em limites municipais

Figura: Exemplo de inspeção de consistência topológica



Exemplo de inspeção de completude de classes de
feições

Inspeção de completude (omissão e comissão) de classes de
feições geográficas de um projeto na escala 1:100.000.

Figura: Exemplo de inspeção completude de classes de feições geográficas



Exemplo de inspeção de completude
Inspeção de completude (omissão e comissão) de feições
geográficas de hidrografia.

Figura: Exemplo de inspeção completude em hidrografia



Exemplo de inspeção de acurácia temática
Inspeção de acurácia temática.

Figura: Exemplo de inspeção de acurácia temática



Exemplo de inspeção de acurácia posicional
Inspeção de acurácia posicional relativa.

Figura: Exemplo de inspeção de acurácia posicional relativa



Exemplo de inspeção de acurácia posicional
Inspeção de acurácia posicional absoluta.

Figura: Exemplo de inspeção de acurácia posicional absoluta



Capacitações nas unidades regionais do IBGE
Para auxiliar a Diretoria de Geociências (DGC) do IBGE nas atividades de
mapeamento, em 7 (sete) estados, existem as chamadas Gerências de Geodésia e
Cartografia (GGC) e Gerências de Recursos Naturais (GRN).

Figura: Gerências de Geodésia, Cartografia e Recursos Naturais



Capacitações no meio acadêmico

IV SAEAC - Semana Acadêmica de Engenharia de Agrimensura e Cartográfica da UFV

VII SEMEAC - Semana Acadêmica de Engenharia de Agrimensura e Cartográfica da UFRRJ

VII SIMGEO - Simpósio Brasileiro de Ciências Geodésicas e Tecnologias da Geoinformação da UFPE



Considerações finais
Conclusões

Para retratar a qualidade do dado geoespacial é essencial
a existência de suas especificações técnicas, assim como a
definição de ńıveis de conformidade desejados.

A metodologia de inspeção pode ser utilizada tanto na
avaliação de um produto cartográfico final, em meio
digital ou analógico, como no estudo preliminar de
identificação de áreas de interesse de atualização e/ou
melhoria da qualidade de um conjunto de dados espaciais
espećıfico (ńıvel gerencial).



Considerações finais
Publicações

Manual Técnico em Geociências de “Avaliação da Qualidade de Dados Geoespaciais”(2a ed. prevista p/ 2019)
(https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101152.pdf)

Manual de Procedimentos de Inspeção de Qualidade de Bases Cartográficas Cont́ınuas (previsto p/ 2019)

Elaboração de planos de amostragem por área e por feição (scripts em Python para QGIS)
(https://github.com/alxcart)

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101152.pdf
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101152.pdf
https://github.com/alxcart
https://github.com/alxcart
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