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O mapeamento de referência é realizado sobretudo por órgãos oficiais governamentais como as agências              
nacionais de mapeamento com o uso majoritário de métodos ditos tradicionais. O uso de técnicas e                
ferramentas de mapeamento colaborativo (MC) e da informação geográfica voluntária (VGI) pode ser um              
meio para a complementação ou atualização de mapeamento de referência com apoio dos cidadãos. Para               
tanto, uma importante vertente de pesquisa volta-se ao estudo das feições no MC que poderiam contribuir                
para o mapeamento de referência em conjunto com dados adquiridos por métodos tradicionais de              
mapeamento topográfico. Internacionalmente, uma série de agências nacionais de mapeamento têm           
utilizado esta abordagem na composição de suas bases de dados Do exposto, o presente trabalho visa                
classificar as informações geográficas do MC segundo o seu potencial de contribuição sob esta ótica de                
integração. Assim, considerando que as respostas a tal problema não são binárias, buscamos neste estudo               
explorar as potencialidades e restrições que contribuem para o grau de possibilidade de uso associada à                
cada categoria de informação geográfica neste contexto. Elencam-se como materiais utilizados, normas,            
padrões e legislação aplicáveis, como as Especificações Técnicas para Estruturação de Dados Geoespaciais             
Vetoriais (ET-EDGV), norma do mapeamento oficial voltada ao mapeamento topográfico e a plataforma de              
mapeamento colaborativo OpenStreetMap, cujo principal objetivo é o desenvolvimento de um mapa global             
gratuito e editável. Assim, o mesmo foi desenvolvido considerando as seguintes etapas: 1) Definir as               
categorias utilizadas, tendo como base as descritas na ET-EDGV, ou seja, foram consideradas as 13               
categorias e acrescidos os nomes geográficos; 2) Compatibilizar as categorias utilizadas no OpenStreetMap             
às da ET-EDGV, tendo em base as definições semânticas presentes na documentação existente; 3) Verificar               
as limitações quanto às ferramentas ou métodos para a aquisição de VGI para com as expectativas do                 
mapeamento oficial; 4) Verificar as estatísticas quanto ao número de objetos das categorias disponíveis no               
OpenStreetMap a fim de estudar a predominância nas edições existentes; e 5) Consultar os textos legais                
para o entendimento de camadas de informações geográficas cuja a descrição oficial é atribuição do               
Estado. Seguindo a categorização definida pela ET-EDGV foram verificadas os seguintes: (i) “Hidrografia”:             
Existem feições cuja aquisição depende de conhecimento técnico, como as bacias hidrográficas, que são a               
base para tomadas de decisões governamentais (eg: gestão de recursos hídricos); (ii) “Relevo”: Exigem              
tecnologias mais específica para sua aquisição, e até por isso não está presente na plataforma de MC; (iii)                  
“Vegetação”: São constituídas de feições em quantidade significativa no OpenStreetMap, mas as opções de              
categorização são mais genéricas na plataforma de MC do que na ET-EDGV; (iv) “Sistema de Transporte” e                 
(v) “Energia e Comunicação”: São feições muito difundidas no OpenStreetMap; (vi) “Abastecimento e             
Saneamento Básico”: Existem restrições ao mapeamento das ocorrências existentes sob o solo, tanto no              
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MC, quanto na ET-EDGV; (vii) “Educação e Cultura” e (viii) “Estrutura Econômica”: Possuem uma grande               
quantidade de feições e variedade de categorias semânticas na plataforma de MC; (ix) “Nomes geográficos”               
e (x) “Localidades”: São contribuições muito adquiridas no OpenStreetMap; (xi) “Pontos de Referência”: São              
limitados por questões técnicas e legais, como o processo de homologação. (xii) “Limites” São              
majoritariamente definidos por questões legais, contudo estão muitas vezes relacionados com feições            
elencadas nas demais categorias. (xiii) “Administração Pública”: Não são impactadas positiva ou            
negativamente pelos aspectos elencados no trabalho. (xiv) “Saúde e Serviço Social”: São feições pouco              
existentes na plataforma de MC. Assim, conclui-se que as potencialidades das categorias são variadas nos               
aspectos analisados. As categorias “Educação e Cultura” e parte das “Localidades” podem contribuir com              
grande quantidade de informações geográficas e em conjunto com as categorias “Administração Pública” e              
“Saúde e Serviço Social”, sem a necessidade de uma processo complexo de validação. “Sistema de               
Transporte” podem contribuir com grande quantidade de informações geográficas, e em conjunto com a              
categoria “Abastecimento e Saneamento Básico” e da “Hidrografia” com um processo de validação. Os              
“Nomes Geográficos” podem contribuir com grande quantidade de informações geográficas com           
necessidade de validação principalmente de nome de entidades públicas. A “Vegetação” pode receber             
contribuições em grande quantidade, contudo como apoio, visto a necessidade de um detalhamento na              
categorização quando levado ao mapeamento oficial. O “Relevo” além da pequena quantidade de             
informações geográficas disponíveis, existem limitações técnicas no mapeamento colaborativo, o que faz            
da mesma com pouco impacto na integração. As categorias de ”Limites”, “Pontos de Referência” e parte                
das “Localidades” têm sua adoção muito limitada por questões legais, podendo servir ao mapeamento              
oficial mediante rigoroso e detalhado processo de validação e na verificação da situação de conservação               
dos marcos. Por fim, existe uma distinção entre como e quanto às categorias de informações geográficas do                 
mapeamento colaborativo podem ser utilizadas no mapeamento oficial, além de estudos necessários com             
relação à qualidade de dados e questões semânticas e legais envolvidas. 
 


