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Principais projetos sobre VGI do Labgeolivre que se interrelacionam:

Qualidade;

Automatização; 

Usos e usuários; 

Integração.



Problematização
Mapeamento de Referência Oficial 

Problemas relacionados:    

heterogeneidade de escalas; 

falta de atualização;

produtos analógicos.

 

Mapeamento Colaborativo/VGI

Potenciais observados:    

complementação; 

atualização;

conhecimento local pelo cidadão.

 



Problematização

 



Problema

Quais as potenciais categorias do mapeamento colaborativo para a integração ao 

mapeamento de referência oficial?

Como compatibilizar as categorias utilizadas no OpenStreetMap com as previstas 

na ET-EDGV?



Justificativa
Dados disponíveis em projetos como OpenStreetMap

Plataforma aberta e livre;

Milhões de usuários. Grande número de contribuições (centenas de milhões);

Modelagem conceitual pode ser adaptada para os padrões do mapeamento de 

referência;

Elementos de grande escala                 Reclassificados para pequena escala. 



Justificativa
Adoção por diversas 

NMA (25+) para:

❏ Composição de 

bases;

❏ Atualização 

cartográfica;

❏ Detecção de 

mudanças;

❏ Coleta de nomes.



Fundamentação
Mapeamento de referência oficial X Mapeamento colaborativo

O Mapeamento de Referência Oficial

Produção centralizada em instituições designadas, produção/atualização não contínua, 

conjunto de normas e especificações, qualidade homogênea e controlada, escalas fixas.

O Mapeamento Colaborativo (VGI)

Suporte na evolução da Web 2.0 (usuários criam conteúdo), popularização de 

dispositivos facilitadores, necessidade de geolocalizar fenômenos, lacunas da cartografia 

de referência.

Inteligência coletiva/crowdsourcing (James Surowiecki, 2004).

Escalas diversas. Sem generalização.



Estruturação das Categorias

Mapeamento de Referência Oficial

Agrupamento das classes nas categorias propostas pela ET - EDGV 3.0 (ex: Sistema de 

Transporte - Rodoviário).

Mapeamento Colaborativo (VGI)

Indicação das feições por meio de “etiquetas” = “chaves = valores”, em inglês, “tags” = 

“keys = values”.



Qualidade Extrínseca - Comparação de dados de referência e dados VGI

Pourabdollah, Morley e Jackson (2013); 

Törnros, Hahmann e Zipf (2015); 

Dorn et al. (2015); etc.

Qualidade Intrínseca - Análise de parâmetros intrínsecos de qualidade dos dados

Inteligência coletiva; Completude; Integridade; Temporalidade; etc.

Haklay et al. (2010); Barrons and Zipf (2012); Neis et al (2017)  



Metodologia
Dados de entrada:

- Busca por Leis, Decretos, Normas, Portarias, entre outros dispositivos da 

legislação brasileira;

- Consulta às categorias e classes da ET-EDGV 3.0;

- Consulta à enciclopédia de tags utilizadas no OpenStreetMap disponível na Wiki 

da plataforma;

- Prospecção dos dados sobre a utilização das tags na aquisição de feições no 

OpenStreetMap.



Metodologia
Categorias podem ser analisadas conforme as características:

Aspectos amplos e uso corriqueiro;

Aspectos técnicos;

Aspectos legais.



Metodologia



Resultados - Potenciais Categorias



Resultados - Exemplos



Conclusão

VGI como ferramenta para participação e incorporação do conhecimento local e da 

dinâmica do território. 

Grande potencial para a inclusão de feições em escalas grandes e generalização 

cartográfica para as demais escalas. Potencial alto para nomes geográficos e atributos. 

Base para outros estudos.

Desafios: integração semântica entre modelos, avaliação e documentação da qualidade. 

Respeitando as características e finalidades de ambos os mapeamentos.


