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Projetos colaborativos



TENDÊNCIA



OpenStreetMap

Mapear o mundo



IDE e Mapeamento colaborativo

❖ Visualização fácil através da web;

❖ Ampla disponibilidade de informação;

❖ Facilidade de uso e acesso;

❖ Auxílio na tomada de decisões;

❖ Participação da sociedade.



IDE Inversa

 Não está relacionada com um Governo;

 Iniciada, desenvolvida e gerida pelos seus usuários;

 Auto-organizável.



Problemas

❖ Interoperabilidade com outros dados e serviços;

❖ Falta de padronização na estruturação dos dados;

❖ Necessidade de mais acessibilidade para uso na tomada 
de decisão.



Trabalho

Objetivos:

❖ Disponibilizar a base de dados do OSM em uma granularidade

adequada e acessível via geoserviços baseados em padrões

internacionais;

❖ Analisar e comparar ruas, geometrias e nomes, que estão na

base do OSM com a base de dados da Coordenação de

Estruturas Territoriais (CETE) do IBGE, visando apoiar a

organização do Censo 2020.



Primeiro Objetivo

❖ Download dados OSM: https://download.geofabrik.de



Primeiro objetivo

❖Esses dados foram importados para um banco de dados

Postgres/Postgis;

❖Efetuadas análises e desenvolvidas mais de 300 visões, no banco

de dados, baseadas nos diferentes tipos de elementos

geográficos do OSM;

❖Criados e configurados geoserviços visando disseminação e

acessibilidade.



Segundo Objetivo

Mapa de eixos da CETE

Mapa de eixos do OSM



Sobreposição

Sobreposição dos mapas



Sobreposição



Em computação, HEURÍSTICA é uma técnica para resolução de

problemas que descobre uma solução aproximada e satisfatória

para um problema.

É usada geralmente quando a solução do problema é lenta

demais para se computar ou quando simplesmente não há

solução exata.

Heurística



Heurística

Área com buffer em destaque



Heurística

Área com buffer e interseção destacados



Interseção



Diferença geométrica



Conclusão

♦Esse trabalho traz contribuições, ao realizar um experimento que

mostrou que é possível usar os dados do OSM para auxiliar nos

processos de produção de uma instituição.

♦Além do mais, com o emprego da injeção inversa de dados e

padrões foi possível tornar os dados do OSM mais acessíveis.

♦Dando continuidade à metodologia criada, são previstos trabalhos

futuros utilizando outros elementos geográficos do OSM em

complementação as bases de produção e análises.



Obrigado!


