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INTRODUÇÃO

• Década de 1990: Disseminação da informação espacial (acesso a internet);

• 2004 Criação do OpenStreetMap (Steve Coast): Estabelecida para encorajar o crescimento, desenvolvimento e distribuição de

dados geoespaciais livres;

• Conceito de Web 2.0. O’reilly (2007) - Usuário como importante papel na geração e fornecimento da informação;

• Conceito da informação geográfica voluntária. (Goodchild, 2007)



INTRODUÇÃO

Cartografia de Referência Cartografia VGI

Mapeamento Topográfico Informações fornecidas pelos

usuários em plataformas

online de informações

geográficas voluntárias

Rastreio GNSS de Precisão

Fotogrametria

Sensoriamento Remoto

Técnicas de mapeamento que

fornecem dados de referência

municipais, nacionais ou

globais. Os produtos

cartográficos passam pela

avaliação da qualidade dos

seus dados.

Técnicas de mapeamento que não

são de referência fornecidas por

usuários em uma determinada

plataforma online compreendendo

informações a respeito de um

determinado local, onde os

indicadores de qualidade de

cartografia são desconhecidos.
Até que ponto estes dados colaborativos

podem ser utilizados como dados da

cartografia referência?



CONTEXTUALIZAÇÃO DO TRABALHO

• Visto que existem limitações referentes a atualização e manutenção de bases cartográficas de referência que alimentam as

Infraestruturas de Dados Espaciais (IDEs), os dados colaborativos dispostos em plataformas online têm demonstrado a

potencialidade na obtenção de informações cartográficas atualizadas em curtos períodos;

• Por não serem produzidos utilizando os mesmos critérios de qualidade avaliados em dados de referência, a falta da

confiabilidade em Informações Geográficas Voluntárias (IGVs) impede com que estes possam servir de complemento e

manutenção destes dados. Dessa forma, esta pesquisa traz abordagens referentes a avaliação da qualidade geométrica em dados

colaborativos.



OBJETIVO DO TRABALHO

• O presente trabalho consiste no estudo do comportamento de feições dispostas na plataforma de mapeamento colaborativo do

OpenStreetMap (OSM) por meio da análise da heterogeneidade destes dados, verificada ao estudar parâmetros de qualidade posicional

nesta;

• Permite-se então avaliar a dispersão estatística destas feições por meio de análises relacionadas a média e desvio padrão ao calcular as

discrepâncias de uma amostra de feições pontuais. Foram realizadas análises dos dados do OSM em relação as plataformas do HERE

we go e do Google Maps no intuito de identificar características relacionadas a destes dados;

• Área de estudo: Campus de Ondina, Federação e São Lázaro da UFBA



QUALIDADE DE DADOS ESPACIAIS

ISO 2001 (ISO: 19114) e revalidados pela ISO 2013 (ISO: 19157)

Parâmetros de Qualidade Posicional

a) Acurácia Posicional: Acurácia referente a posição de feições em sistema de referência espacial caracterizado;

Parâmetros de Qualidade Semântica

a) Consistência Lógica: Nível de aderência relacionada com os aspectos lógicos para a estrutura de dados, relacionamento e atribuição dos elementos;

b) Usabilidade: Baseia-se nos requisitos dos usuários e na compatibilidade das informações contidas nos elementos e sua real necessidade de uso;

c) Completude: Existência ou ausência de feições, seus respectivos atributos e relacionamentos;

d) Acurácia Temática: Refere-se à acurácia dos dados quantitativos, o quão corretas estão, quantitativamente, as classificações de feições e seus

respectivos relacionamentos;

e) Qualidade Temporal: Qualidade dos relacionamentos temporais entre determinadas feições e acordo com a caracterização dos seus respectivos

atributos.



QUALIDADE DE DADOS ESPACIAIS

Padrão de Exatidão Cartográfica

a) Análises estatísticas para a determinação da acurácia posicional

- Teste de Tendência;

- Teste de Precisão.

Merchant (1982); Galo e Camargo (1994)

PEC (1984) PEC-PCD (2011) PEC Planimétrico Erro Padrão Planimétrico

A 0,28 mm x Fator de Escala 0,17 mm X Fator de Escala

A B 0,5 mm X Fator de Escala 0,3 mm X Fator de Escala

B C 0,8 mm X Fator de Escala 0,5 mm X Fator de Escala

C D 1,0 mm X Fator de Escala 0,6 mm X Fator de Escala

Tabela 1: PEC-PCD

Fonte: ET-ADGV (2012)



MOTIVAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA ANÁLISE

Delimitação das áreas de 

estudo

1. Município de Salvador-BA;

2. Campi de Ondina, Federação e São Lazaro da UFBA;

3. Município de Entre Rios-BA;

Escalas obtidas a partir do teste de precisão

• UFBA (1:30.000);

• Salvador – BA (1:25.000);

• Entre Rios – BA (1:20.000).



MOTIVAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA ANÁLISE

• Discrepâncias apresentaram diferentes magnitudes quanto aos resultados obtidos. Foram encontrados

valores com variações de 10m e de 0,30m para a mesma amostra analisada;

• Diferentes escalas obtidas de acordo com o PEC PCD;

• Heterogeneidade nos períodos de edição e incompatibilidade da imagem de satélite do BING que

alimenta a plataforma



Avaliação dispersão e heterogeneidade dos dados colaborativos do OSM

Layout de edição da plataforma OSM no campus de Ondina da UFBA, onde o traçado das edificações não coincide com a base 

de imagens do Bing.

MOTIVAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA ANÁLISE



• Verificações ao período das edições na área que corresponde aos campi da UFBA

a) Quadra poliesportiva de Ondina – Ano da última edição: 2013;

b) Estacionamento do Pavilhão de Aulas da Federação I – Ano da última edição: 2015;

c) Via de acesso ao Portão Principal de Ondina – Ano da última edição: 2015;

d) Instituto de Geociências: Ano da última edição: 2016;

d) Praça das Artes de Ondina - Ano da última edição: 2017.

Presume-se que os deslocamentos aparentes ocorrem devido a incompatibilidade geométrica das imagens que são

atualizadas na plataforma OSM desencadeadas a partir da base de dados do Bing.

MOTIVAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA ANÁLISE



METODOLOGIA

• Produto Cartográfico de Referência: Levantamento topográfico planialtimétrico

realizado na UFBA no ano de 2009, validado na classe A da escala de 1:2000 do PEC-

PCD;

• Amostra de feições pontuais homólogas as três bases de dados analisadas:

OpenStreetMap, Here we go e Google maps;

• Uso do map compare do serviço Geofabrik Tools.



METODOLOGIA



METODOLOGIA

• A Geofabrik foi criada com a convicção de

que os geodados gratuitos criados por

projetos como o OpenStreetMap se

tornarão cada vez mais atraentes para usos

comerciais;

• Dados gratuitos, mantidos pela

comunidade, como os que são produzidos

no OpenStreetMap, são uma alternativa

real às ofertas dos principais players do

mercado;

• Esses dados não são apenas gratuitos, mas

também vêm com menos restrições de

licença do que outras ofertas.



METODOLOGIA

• Para o Google maps e o OSM foram utilizados

24 pontos de controle, por sua vez para o

HERE we go, foram utilizados 17 pontos de

controle;

• Obtenção as discrepâncias das coordenadas do

produto cartográfico de referência em relação as

três plataformas analisadas;

• Verificação da escala de precisão e dispersão

amostral das discrepâncias.



RESULTADOS OBTIDOS

• Escalas obtidas a partir do teste qui-quadrado:

a) HERE we go: 1:10.000;

b) Google maps: 1:10.000;

c) OSM: 1:30.000.

• Maior dispersão estatística na amostra obtida para o OSM.



RESULTADOS OBTIDOS



RESULTADOS OBTIDOS



CONCLUSÃO

• Identificação do comportamento das informações contidas na plataforma do OSM;

• Conhecimento a respeito do padrão de qualidade de cartografia proveniente de

plataformas VGI

• Perspectivas para que dados do OSM sejam integrados à INDE;

• Análises comparativas de informações do OSM em relação a outras plataformas de

informação geográfica.
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