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RESUMO 
 

A atualização de mapas de referência é o foco das pesquisas sobre o uso da 

Informação Geográfica Voluntária (VGI) em países com déficit ou restrições de acesso 

a dados espaciais. O uso racional dos dados colaborativos, entretanto, requer o 

conhecimento prévio sobre sua qualidade. Grande parte das pesquisas voltadas ao 

conhecimento desta qualidade usa métricas oficiais de cunho comparativo. Nesse 

caso, os dados colaborativos são comparados com outros dados de referência, em 

geral oficiais, considerados mais confiáveis. Como a motivação para a busca do VGI 

é justamente a falta de dados oficiais, tais métricas não são adequadas. Em função 

disto, este estudo propõe uma sequência de etapas metodológicas para inferir a 

acurácia posicional e a completude dos dados colaborativos em locais isentos de 

dados oficiais ou de referência. Para tal, foram estudados e definidos um conjunto de 

parâmetros intrínsecos e variáveis sociodemográficas para verificar como estes 

influenciam a qualidade VGI. Os resultados mostraram que é possível inferir a 

acurácia posicional e completude qualidade dos dados colaborativos sem 

comparações diretas com outros dados de referência.  

 
 
Palavras-chave: Qualidade dos dados espaciais. VGI. Acurácia posicional. 

Completude. Inferência espacial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 

Updating reference maps is the focus of research on the use of VGI in countries deficit 

of spatial data. To use collaborative data, however, we need to estimate its quality. 

Much of the research uses comparative metrics for this purpose. In this case, 

collaborative data is compared with official data considered to be more reliable. As the 

motivation for the search for VGI is precisely the lack of official data, those parameters 

mentioned are not adequate. This study tested a set of intrinsic parameters and socio-

demographic variables to verify how these variables influence the VGI quality. 

 
Key-words: Quality of spatial data. VGI. Positional accuracy. Completeness. Spatial 

inference. 
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1 INTRODUÇÃO  
 

A produção e disseminação de Informação Geográfica Voluntária (VGI) nas 

plataformas colaborativas, tais como OpenStreetMap (OSM), Wikimapia, Wikiloc e 

muitos outros, ocasionada pela popularização de tecnologias como o GNSS e 

facilidades em se obter imagens de alta resolução via internet, proporcionou que 

muitas das informações que tradicionalmente necessitavam ser coletadas e tratadas 

por técnicos especialistas, pudessem ser disponibilizadas por diferentes usuários nas 

mídias digitais Hecht et al. (2013). Em função disso, o interesse por dados advindos 

do mapeamento colaborativo vem aumentando em diferentes setores da sociedade. 

Pelo setor privado isso se dá principalmente devido a inexistência de dados oficiais, 

bem como por aspectos restritivos quanto a disponibilidade desses dados. Pelos 

setores governamentais, um dos principais impulsores do interesse são as questões 

financeiras e o nível de atualização que os dados colaborativos oferecem (SILVA e 

CAMBOIM, 2020; MACHADO e CAMBOIM, 2019; MAULIA, 2018).  

Para Maulia (2018) e Goodchild (2007), os produtos cartográficos derivados 

de processos realizados por agências oficiais de mapeamento são produtos caros. 

Tanto a aquisição dos dados, quanto a geração dos mapas, bem sua atualização 

requerem a atuação de profissionais especializados e altos investimentos. Diante 

disso, diversas agências de mapeamento vêm realizando pesquisas visando a 

utilização do VGI, com o intuito de reduzir custos e otimizar os processos de 

atualização de suas bases. São exemplos disso, o Serviço Geológico dos Estados 

Unidos (United States Geological Survey – USGS) a partir do projeto “The National 

Map Corps” e as linhas de pesquisa da Agência Cartográfica Nacional do Reino Unido 

(Ordnance Survey). 

Somado a esses fatores inclui-se o grande potencial semântico da 

informação, já que o mapeamento realizado por usuários comuns está diretamente 

condicionado ao conhecimento local dos colaboradores (HESHAU DU et al., 2017; 

BARRON et al., 2014; NAPOLITANO e MOONEY, 2011). A utilização racional desses 

dados, entretanto, requer conhecimento prévio da sua qualidade. Embora tais dados 

estejam se ampliando nas diversas plataformas existentes, a compreensão das 

características qualitativas dos dados ainda não é completamente entendida  (YAN et 

al., 2020; MULLEN et al., 2015). O fato é recorrente, pois, diferente dos mapeamentos 

oficiais, a informação voluntária não passa por um controle rígido de qualidade. 
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Enquanto nos mapeamentos oficiais um conjunto de normas delineia desde 

as etapas de aquisição até a representação dos dados, com posterior aplicação de 

métricas para comprovar sua confiabilidade, os dados presentes nas mídias 

colaborativas não atendem normativas e padrões tradicionais que permitam 

quantificar sua qualidade. Somado a isso, a heterogeneidade da informação 

disponibilizada nestas mídias, derivada de insumos oriundos de diversas fontes, bem 

como as diferentes experiências e motivações dos usuários, no que concerne o 

processo de colaboração, dificultam o estabelecimento de critérios voltados a 

mensurar a qualidade dos dados.  

No tocante do mapeamento colaborativo, diversos estudos buscam explicar a 

qualidade VGI através de métricas comparativas (BROVELLI e ZAMBONI, 2018; 

HECHT et al., 2013; HAKLAY et al., 2010; MOONEY, CORCORAN e WINSTANLEY, 

2010 e ATHER, 2009). Neste caso, dados de referência considerados mais confiáveis 

são utilizados como base para inferir a qualidade de um produto de origem 

colaborativa.  

Se a busca por dados colaborativos nasce justamente pela inexistência ou 

indisponibilidade de dados oficiais ou de referência, as métricas comparativas nem 

sempre são adequadas. Principalmente em países em desenvolvimento como o 

Brasil, em que apenas 5,5% do território apresenta mapeamento vinculado ao Sistema 

Cartográfico Nacional (SCN) na escala 1:25.000 (SILVA e CAMBOIM, 2020), tanto o 

déficit, como as restrições de acesso aos dados espaciais oficiais inviabilizam a 

aplicação de métricas comparativas.  

Nesse escopo, pesquisas como as de Dror et al. (2020); Rajaram e Manjula 

(2019); Tian, Zhou e Fu (2019); Martini et al. (2019); Sehra, Singh e Rai (2017); 

Camboim, Bravo e Sluter (2015); Barron, Neis e Zipf (2014) e Haklay et al. (2010) 

buscam nos próprios dados, e em características territoriais, indicadores intrínsecos 

para avaliar a confiabilidade da informação disponibilizada nas plataformas 

colaborativas. Relacionadas a esta tese, destacam-se as pesquisas que atribuem a 

confiabilidade dos dados, às diferenças demográficas e socioeconômicas locais, bem 

como aquelas que tratam a Inteligência Espacial Coletiva (IEC) como um parâmetro 

de qualidade. 

Apesar de fornecerem indícios de qualidade, as pesquisas citadas ainda não 

permitiram inferir a confiabilidade dos dados colaborativos sem a aplicação de 

métricas comparativas. Assim, este estudo busca responder a seguinte questão: 
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Como obter índices de qualidade para os dados colaborativos em áreas onde a 

aplicação de métricas comparativas não é possível devido à falta ou restrição de 

acesso às bases oficiais de mapeamento? Nossa premissa aponta que se for possível 

estabelecer um conjunto de indicadores cuja variação espacial acompanhe a variação 

espacial da qualidade VGI, então, a mensuração destas variações em diferentes áreas 

amostrais poderá ser aplicada em um modelo estatístico de inferência. 

 

1.1 VISÃO INICIAL DA PROPOSTA DE PESQUISA  

 

A ideia inicial apresentada induz, mesmo que indiretamente, a observação da 

não adequação das métricas oficiais de avaliação dos dados espaciais para mensurar 

a qualidade dos dados colaborativos. Esta não adequação é comprovada 

principalmente, em locais em que a aplicação de métricas comparativas é 

impossibilitada devido a inexistência de dados de referência.   

É nesse sentido que a proposta da pesquisa se fundamenta. Oportunamente 

serão discutidos os parâmetros oficiais de qualidade e as nuances do mapeamento 

colaborativo, sendo que a relação entre ambos define os procedimentos para 

inferência da qualidade VGI, sem comparação direta com dados de referência.  

Os parâmetros convencionais de avaliação, mesmo no âmbito colaborativo 

são essenciais neste estudo, já que são eles que permitem classificar os diferentes 

níveis de confiabilidade dos dados. Por consequência, são eles que facilitam a 

compreensão da capacidade dos dados colaborativos em suprir diferentes demandas. 
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1.2 OBJETIVOS  

 

1.2.1 Objetivo geral  

 

Propor uma metodologia baseada em indicadores intrínsecos de qualidade 

dos dados colaborativos, em especial a Inteligência Espacial Coletiva, e as 

características demográficas e socioeconômicas que se relacionam com os 

parâmetros oficiais de avaliação da qualidade dos dados espaciais, para com isso 

prever índices de qualidade VGI sem comparações diretas com dados oficiais ou de 

referência. Dessa forma, os mesmos indicadores em áreas onde não é possível utilizar 

métricas comparativas, poderão ser modelados para inferir a qualidade dos dados 

nestas áreas. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

a. Verificar a relação entre as diferenças demográficas e socioeconômicas locais 

e a dinâmica de colaborações na plataforma OpenStreetMap, para definir 

variáveis explicativas da qualidade VGI; 

b. Propor um método para inferir a acurácia posicional dos dados colaborativos 

de uma região, sem comparações diretas com dados de referência desta 

mesma região; 

c. Definir um modelo de inferência para mensurar a capacidade dos indicadores 

predefinidos, em explicar a completude VGI de uma região de treinamento; 

d. Baseado na capacidade dos indicadores, estruturar uma sequência de critérios 

para inferir a completude dos dados colaborativos em uma região distante da 

região de treinamento.  
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1.3 ESTRUTURA DA TESE 

 

Esta tese é composta por um conjunto de artigos publicados em periódicos 

científicos, bem como de etapas metodológicas correlatas, todos com vistas ao 

alcance do objetivo principal já apontado no item anterior. O motivo para estruturação 

do texto neste formato se dá pelo processo evolutivo da pesquisa, que contou com os 

resultados de dois artigos preliminares e mais um complementar para seu desfecho 

final.  

Uma vez adotada esta opção para estruturar o texto, destacar de forma 

genérica sua sequência nesta sessão, assume particular importância. Espera-se com 

isso, familiarizar o leitor com as concatenações do estudo, e por consequência, 

facilitar o processo de leitura. Mesmo apresentados nesta estrutura, todos os aspectos 

inerentes aos preceitos metodológicos apontados pelas normativas da UFPR e do 

Programa de Pós Graduação em Ciências Geodésicas foram mantidos.  

Como já contextualizado, o primeiro capítulo sintetiza alguns conceitos 

relativos ao desenvolvimento da pesquisa. Nele, delineou-se o problema de pesquisa 

em função da não compatibilização dos métodos clássicos de avaliação da qualidade 

dos dados espaciais, com as características do mapeamento colaborativos. Em 

seguida, a premissa de solução do problema, colocou a hipótese de que se uma região 

possui seu mapeamento colaborativo avaliado a partir de comparações com dados 

oficiais, então, regiões semelhantes podem ter sua confiabilidade inferida em função 

dessas semelhanças. Por fim, as metas e objetivos para o teste da hipótese foram 

apresentados.  

Na sequência, o capítulo 2 apresenta os subsídios teóricos necessários para 

o entendimento das propostas metodológicas. O termo “qualidade” é conceituado, e 

são enumerados as métricas e parâmetros oficiais de qualidade dos dados espaciais. 

São expostos também, as principais normativas e orientações oficiais de avaliação 

dos dados em âmbito nacional e internacional. Em seguida, são abordados os 

aspectos gerais do mapeamento colaborativo, com a fundamentação do termo 

“qualidade” no contexto desse tipo de mapeamento. Além disso, os principais 

trabalhos que serviram de referência para a pesquisa são contextualizados.   

Deste ponto em diante iniciam-se os procedimentos metodológicos. No 

capítulo 3 é apresentado em forma de artigo, o primeiro estudo voltado a estabelecer 

o conjunto de variáveis explicativas da qualidade VGI. No referido artigo, variáveis 
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para retratar a Inteligência Espacial Coletiva e diferenças demográficas e econômicas 

são correlacionadas com o intuito de entender a dinâmica das colaborações na 

plataforma OpenStreetmap. Apesar do artigo não comprovar a relação das variáveis 

estudadas com a qualidade VGI propriamente dita, ele embasa um segundo artigo, 

apresentado também, no mesmo capítulo.  

É neste segundo artigo que as variáveis representativas da Inteligência 

Espacial Coletiva são modeladas para explicar a acurácia posicional de elementos 

OpenStreetMap mapeados dentro de uma região escolhida como caso de estudo. 

Com seus resultados, a primeira fase da metodologia é finalizada. A contribuição 

principal do segundo artigo na tese ocorre com a comprovação de parte da hipótese, 

já que nele a Inteligência Espacial Coletiva é estabelecida como parâmetro de 

qualidade VGI.  

O capítulo 4 inicia a segunda fase dos métodos propostos. Ele traz uma série 

de procedimentos voltados a mensurar a capacidade da Inteligência Espacial Coletiva 

e das diferenças demográficas e socioeconômicas em prever a completude VGI. 

Alguns destes procedimentos são derivados dos estudos relatados no capítulo 3. 

Diferente do anterior, no entanto, a mensuração desta capacidade se dá por área e 

não por elementos isolados. Ainda no 4, é proposto um método para prever a 

completude dos dados colaborativos de uma região em que a aplicação de métricas 

comparativas é inviável. Enquanto no capítulo 3 a inferência da acurácia posicional 

utiliza como base elementos de uma mesma região, o capítulo 4 extrapola esta 

possibilidade, propondo uma metodologia para inferir a completude, utilizando as 

semelhanças entre variáveis de duas regiões distantes, em que apenas uma detém 

dados oficiais.  

Por fim, as considerações finais são apontadas no capítulo 5. Neste mesmo 

capítulo, as recomendações para estudos futuros, baseadas no conhecimento 

adquirido durante toda a pesquisa, também são sugeridas. O fluxograma a seguir 

(Figura 1) mostra as principais etapas do estudo e sua respectiva sequência no texto. 
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Figura 1: Estrutura da tese 

 

 

2 QUALIDADE DA INFORMAÇÃO GEOESPACIAL NO CONTEXTO 
COLABORATIVO 

 

2.1 PARÂMETROS OFICIAIS DE AVALIAÇÃO DOS DADOS GEOESPACIAIS  

 

Segundo Berry (1964) e Sinton (1978), o dado geográfico inclui três 

dimensões: Espaço, Tema e Tempo. As feições geográficas são eventos que se 

desenrolam no espaço e no tempo e cada uma dessas feições está inserida em um 

contexto (tema). São estas três dimensões quem permitem categorizar a qualidade 

de um conjunto de dados espaciais a partir de diferentes parâmetros. Conforme os 

autores, o espaço e o tempo são as estruturas na qual o tema é medido. Sem tema, 

o dado nada mais é que uma geometria. Como os objetos do mundo real 

representados por dados espaciais existem nessas três dimensões, os parâmetros 

utilizados para medir a qualidade dos dados espaciais derivam deste conceito 

fundamental. 

A fim de facilitar as avaliações referentes à qualidade dos dados espaciais, 

normas nacionais e internacionais buscam classificá-los segundo tais parâmetros. 

Essas normas e especificações apresentam métodos para creditar a informação, 

atribuindo a elas níveis de confiabilidade. Em sua maioria, retratam a confiabilidade 
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pela comparação do produto investigado, com amostras da realidade ou com outros 

produtos considerados mais confiáveis, ou seja, bases de referência geralmente 

oficiais (ISO 19.517, 2013). 

Conforme Guptill (1995), já em 1982, um dos primeiros padrões voltados à 

avaliação da qualidade dos dados espaciais foi estabelecido pelo National Committee 

on Digital Cartographic Data Standards (NCDCDS). O documento denominado “A 

draft proposed Standard for digital cartographic data” descreveu cinco elementos para 

retratar a confiabilidade de um conjunto de dados: a linhagem; a acurácia posicional; 

a acurácia de atributos; a completude; e a consistência lógica. 

Visando a geração de informações que permitissem ao usuário conhecer a 

procedência dos produtos cartográficos que eram utilizados como referência para as 

tomadas de decisão, o Federal Geographic Data Committe (FGDC) apresentou em 

1994 o relatório denominado “Content Standard for Digital Geospatal Metadata”. O 

documento, contendo uma série de diretrizes para os órgãos produtores de 

informação espacial, visava a inclusão por parte dos produtores de informação, da 

descrição dos dados levantados, ou seja, os metadados dos dados espaciais.  

Posteriormente, em concomitância com a FGDC a elaboração da ISO 19.113 

(2002) culminou com a atualização dos cinco parâmetros previamente estipulados 

pelo NCDCDS. Estes então passaram a se apresentar como: linhagem; acurácia 

posicional; acurácia temática; consistência lógica e completude. Segundo Devillers et 

al. (2006) tais parâmetros permitiram inferir a correspondência entre o dado fictício, 

ou seja, isento de erros e o dado real produzido. 

Atualmente, a ISO 19.157 (2013), ao tratar os procedimentos para avaliação 

dos dados, descreve seis parâmetros para retratar tal confiabilidade, a saber: a 

Completude; a Exatidão Temática; a Consistência Lógica; a Qualidade temporal; a 

Precisão posicional e os Elementos de usabilidade. Em âmbito nacional os principais 

documentos ligados diretamente à avaliação da qualidade dos dados espaciais se 

baseiam, também, na norma ISO 19.157 para definir os procedimentos e critérios de 

avaliação dos conjuntos de dados. Na sequência, os parâmetros oficiais mais 

utilizados no mundo para verificação e análise da qualidade dos dados espaciais são 

apresentados.  
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2.1.1 Linhagem 

 

Apesar de não constar na lista atual de parâmetros de qualidade da ISO 

19.157, a linhagem traz informações referentes aos métodos utilizados para a 

concepção do dado. Chrisman (1994) acrescenta que as transformações utilizadas 

nos processos de atualização do dado devem ser descritas na linhagem. Dessa forma, 

além dos metadados dos dados, a linhagem apresenta uma descrição geral do 

conhecimento do produtor sobre o histórico de produção de um conjunto de dados 

geográficos (ISO 19.113, 2002). Por se tratar de um texto não estruturado, que pode 

ser preenchido livremente, a variação de formato dificulta a leitura automatizada para 

uma avaliação de qualidade. Com isso, a interpretação depende, além da 

subjetividade do avaliador, do conhecimento e perspicácia do fornecedor do dado para 

disponibilizar e retratar de forma adequada a informação. 

 

2.1.2 Acurácia Posicional 

 

Diretamente relacionada ao georreferenciamento das feições, a acurácia 

posicional busca retratar a acuracidade das coordenadas das feições (ISO 19.517, 

2013). Para sua avaliação, uma das formas se dá pela coleta em campo de amostras 

que permitam comparar valores aceitos como reais, com seus homólogos no produto 

avaliado. Outra forma consiste na comparação entre as coordenadas de feições 

homólogas entre objetos da base avaliada, com de uma base de referência 

considerada mais acurada. Neste último caso, o requisito é que a base de referência 

já tenha passado por um processo de validação da qualidade.  

No Brasil, a qualidade posicional de um conjunto de dados espaciais pode ser 

medida a partir das orientações apresentadas pela Diretoria de Serviços Geográficos 

do Exército (DSG). Em seu documento, denominado Especificação Técnica para o 

Controle de Qualidade dos Dados Geoespaciais (ET-CQDG), cuja elaboração se 

baseia na ISO 19.153, a especificação descreve como reportar a acurácia posicional 

a partir de procedimentos padronizados. 

A ET-CQDG busca atender ao chamado Padrão de Exatidão Cartográfica 

(PEC), instituído pelo Decreto nº 89.817 de 20 de junho de 1984 e regido pelas 

normativas da cartografia nacional. É ele quem estipula o índice de exatidão dos 

produtos cartográficos em território brasileiro. Em função da escala de representação, 
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definem-se os níveis de exatidão posicional do atributo geometria do produto 

cartográfico.  

Para avaliação de produtos digitais, o PEC é estipulado pela Norma da 

Especificação Técnica para Aquisição de Dados Geoespaciais Vetoriais de Defesa da 

Força Terrestre (ET-ADGV-DefesaFT), elaborada também pela DSG. Neste caso, sua 

denominação passa a ser Padrão de Exatidão Planimétrica para Produtos 

Cartográficos Digitais (PEC-PCD).  

Conforme a norma, o PEC-PCD consiste em um indicador estatístico de 

dispersão, relativo a 90% de probabilidade, que define a acurácia dos produtos 

cartográficos. Para serem aceitos como produtos de referência do Sistema 

Cartográfico Nacional, os produtos cartográficos digitais devem atender a 

classificação estipulada no PEC-PCD, sendo que 90% dos pontos do produto 

analisado, quando comparados com seus homólogos em uma referência considerada 

de maior acurácia, devem apresentar valores iguais ou abaixo dos indicados na tabela 

PEC-PCD. Além disso, os valores do Erro Médio Quadrático (EMQ) do conjunto de 

pontos, devem também, apresentar valores iguais ou abaixo do indicado na tabela, 

para a escala do produto. A Tabela 1 dispõe os referidos valores do PEC-PCD. 

 
Tabela 1: Valores PEC-PCD 

Escalas 

PEC-PCD 
1:1.000 1:2.000 1:5.000 

PEC (m) EMQ (m) PEC (m) EMQ (m) PEC (m) EMQ (m) 
A 0,28 0,17 0,56 0,34 1,40 0,85 
B 0,50 0,30 1,00 0,60 2,50 1,50 
C 0,80 0,50 1,60 1,00 4,00 2,50 
D 1,00 0,60 2,00 1,20 5,00 3,00 

Escalas 

PEC-PCD 
1:10.000 1:25.000 1:1000.000 

PEC (m) EMQ (m) PEC (m) EMQ (m) PEC (m) EMQ (m) 
A 2,80 1,70 7,00 4,25 28,00 17,02 
B 5,00 3,00 12,50 7,50 50,00 30,00 
C 8,00 5,00 20,00 12,50 80,00 50,00 
D 10,00 6,00 25,00 15,00 100,00 60,00 

Fonte: Adadaptado de ET-ADGV (2011) 
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2.1.3 Completude 

 

Em um processo de representação do mundo real, o espaço geográfico pode 

ser subestimado ou superestimado em sua representação. A ausência ou presença 

excessiva de feições, seus relacionamentos e atributos define o conceito de 

completude. Assim, esta mede o índice de aderência do conjunto de dados 

representados em relação ao modelo definido para representar a realidade (ISO 

19.517, 2013) 

Törnros e  Zipf (2015) conceituam a completude como a adequação das 

feições do produto geoespacial, suas características e relacionamentos, frente ao 

modelo de dados imposto para uma determinada escala de representação. Se no 

produto avaliado existe omissão de feições em uma escala, em relação ao que o 

modelo de dados preconiza, considera-se que há perda da qualidade por omissão. 

Caso existam feições no produto avaliado, não contempladas do modelo conceitual 

de dados, a degradação é classificada como completude por excesso ou por 

comissão.  

Para análise do índice de aderência da representação, essas duas medidas 

são abordadas: na omissão, retrata-se o percentual de dados que não foram 

representados em relação às especificações definidas para a representação; na 

comissão ou excesso, atribui-se um percentual para a presença de dados que não 

compõe o conjunto de informações especificadas.  

No processo de mensuração da completude de uma base de dados, recorre-

se geralmente a comparação com dados externos de referência. Um conjunto 

confiável e geralmente de dados oficiais é a base para as análises. Uma contagem de 

elementos (comprimentos, áreas ou quantidade de pontos) dentro de uma área 

geográfica é realizada, comparando tais quantidades com as quantidades de 

elementos da mesma área mapeada e apresentada na base de referência. 

 

2.1.4 Exatidão Temática 

 

A Exatidão Temática de um dado geoespacial diz respeito ao conjunto de 

atributos que acompanham e descrevem a feição geométrica. Segundo Ariza Lópes 

(2002), a exatidão temática corresponde a comparação do que está explicitado como 

atributo do dado geométrico, em relação à verdade do terreno. Visto que um produto 
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cartográfico no meio digital é caracterizado por classes de informação atributadas, 

tanto a geometria quanto os atributos compõem o universo conceitual (ISO 19.157, 

2013). 

A norma internacional divide os atributos em quantitativos e não quantitativos. 

O primeiro é usado para descrever valores como os de comprimentos e áreas, por 

exemplo. Já o segundo trata os informes textuais, como nomes geográficos de feições 

ou quaisquer outras informações que visem melhor representar o dado geométrico 

segundo uma necessidade. Dentro dessa divisão, a mensuração da exatidão 

temática, conforme o padrão estipulado pela ISO, pode se dar de três maneiras. O 

Quadro 1 expõe e exemplifica essa subdivisão. 

 

Quadro 1: Tipos de atributos analisados na exatidão temática. 

Tipos de 
Mensuração Descrição do método Exemplo 

Correção da 
classificação 

Avalia a informação que se destina a 
classificar o elemento mapeado 
conforme suas características não 
quantitativas. 

Tipo de pavimento de 
uma rodovia. 
Tipo de ensino 
oferecido por uma 
escola. 

Correção 
quantitativa 

 
Comprimento de um 
trecho de rua. 

Compara o informe quantitativo da 
feição frente a um valor aceito como 
real. 

Área de uma edificação 

 
Vazão por segundo de 
uma adutora. 

Acurácia quantitativa Avalia se a toponímia de uma feição 
está ou não correta. 

Nome geográfico de um 
estabelecimento. 

Fonte: Adaptado de IBGE (2017) 

 

 

2.1.5 Acurácia Temporal 

 

Define-se por acurácia temporal, o intervalo de tempo entre a data fornecida 

como parâmetro temporal da representação e a data de análise do produto (ISO, 

2013). Ao realizar essa comparação, entretanto, algumas questões devem ser 
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explicitadas, já que é a definição de tempo que permite mensurar a acurácia temporal. 

Baseado na conceituação de Ariza Lópes (2002), o IBGE (2017) apresenta três 

definições de tempo visando o entendimento dos requisitos necessários para que se 

realize a mensuração da acurácia temporal de um dado espacial. A saber: 

 

● Tempo lógico do evento: Retrata a data da mudança do evento no mundo real; 

● Tempo da observação: Condiz com a data em que o dado é avaliado; 

● Tempo da mudança no banco de dados: Corresponde a data em que são 

inseridos ou editados dados em um banco de dados geoespacial. 

Segundo a norma ISO 19.157 (2013) a acurácia temporal pode ser mensurada 

a partir de três métricas, conforme quadro a seguir (Quadro 2). 

Quadro 2: Métricas de avaliação da acurácia temporal 

Tipos de 
Mensuração Descrição do método Exemplo 

Por medida 
temporal 

Avalia o intervalo de tempo entre a 
data de levantamento dos insumos 
necessários para a representação, 
até a disponibilização da 
representação. 

Levantamento realizado 
em nov/2013. 
Produto cartográfico 
disponibilizado em 
jan/2016. 

Por consistência 
temporal 

Verifica se há conformidade 
cronológica das datas dos eventos. 
Dessa forma possui relação direta 
com o histórico de atualização dos 
dados. 

Variação do número de 
edificações mapeadas 
em um loteamento em 
um intervalo de tempo. 

Por validade temporal Diz respeito a validade de um 
evento relacionado ao dado. Período de seca de uma 

área alagadiça. 
Fonte: Adaptado de IBGE (2017) 

 

 

2.1.6 Consistência Lógica 

 

A consistência lógica de um dado se refere a sua integridade estrutural. Para 

tal, busca a verificação da aderência do dado às regras topológicas e de atributos para 

dados espaciais (KAIZ, 1995). A avaliação da consistência lógica se dá em quatro 

ramificações: a consistência conceitual, que verifica se os dados são condizentes com 

a visão do mundo real proposta pelo modelo conceitual; a consistência de domínio, 
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que avalia se o conjunto de valores (atributos) possíveis para o dado condiz com o 

proposto pelo modelo conceitual; a consistência de formato, na qual no dado é 

avaliado em função de sua adequação a estrutura de hardware e software disponível 

para seu manuseio; e a consistência topológica, que se refere às questões 

geométricas e topológicas do dado geoespacial (ISO 19.157, 2013). 

A norma ISO acrescenta, ainda, que a consistência topológica pode ser 

validada a partir de três aspectos: a validação dos dados de uma mesma classe, em 

que se verifica o comportamento do dado pertencente a uma camada específica de 

informação, buscando identificar incoerências relacionadas a geometria dos dados. A 

validação dos dados de classes distintas, em que a identificação de falhas de 

conectividade entre as classes de objetos definidas no modelo conceitual são o foco 

da avaliação, ou seja, a validação entre classes atribui qualidade ao dado quando 

suas interligações são condizentes com a proposta do modelo. E a validação 

topológica específica, em que se buscam inconsistências nos dados não abordadas 

pelo modelo conceitual.  

 

2.1.7 Elementos de Usabilidade 

 

Ao definir um modelo de dados geoespaciais, uma das premissas é o 

reconhecimento das necessidades de uso da informação. No caso de um 

mapeamento temático, o modelo deve ser estruturado para suprir necessidades 

específicas voltadas a usuários singulares (SLUTER et al., 2018). Isso é expresso, 

por consequência, nas representações. No caso de um mapeamento de referência, 

as representações devem atender necessidades distintas, tão logo, os modelos 

devem ser estruturados de forma a retratar com maior nível de detalhes, as feições 

visíveis da superfície terrestre juntamente com seus atributos.  

Diante disso, a usabilidade busca verificar se o produto disponibilizado ao 

usuário atende suas especificações de uso. Estão inclusos nessa necessidade, a 

acessibilidade ao dado; facilidade de interpretação; relevância do dado a um objetivo 

de uso; completude; facilidade de compreensão; e custo. Araújo (2016) inclui ainda a 

satisfação do usuário após uso da informação como medida de qualidade da 

usabilidade.  

Outra forma de mensuração diz respeito a concordância dos elementos acima 

citados com o modelo proposto para representação da realidade (DSG, 2016). Se o 
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modelo é estruturado conforme as especificações do usuário, e se há uma correta 

interpretação dos requisitos desses usuários para definição do modelo, então, espera-

se que o índice de usabilidade do dado seja alto. Para que isso ocorra, faz-se 

necessário ferramentas que permitam mensurar, através de testes e feedbacks, os 

anseios dos usuários. Dessa forma, o processo de produção do dado pode ser 

direcionado ao suprimento das necessidades dos seus potenciais usuários. 

 

 

2.2 DIFERENTES PONTOS DE VISTA DA QUALIDADE DA INFORMAÇÃO 

 

Uma vez apresentados os principais parâmetros utilizados para avaliar a 

qualidade dos dados geoespaciais, é preciso entender a relação desses parâmetros 

com a capacidade dos usuários de interpretá-los. Como eles são estabelecidos por 

normas oficiais de avaliação, em geral, os métodos de mensuração que se utilizam de 

tais parâmetros se direcionam às pessoas especialistas, ou seja, com conhecimento 

formal em cartografia. Neste cenário, a caracterização dos usuários deste tipo de 

dados é importante, pois permite nortear a direção para a qual a proposta da tese será 

apontada.  

Tradicionalmente, a distinção entre usuários de informação geoespacial era 

realizada a partir de uma distinção entre usuários produtores, avaliadores e usuário 

final ou consumidores de informação. O entesto é relevante, pois é esta a divisão que 

enraíza a criação dos parâmetros de qualidade já apresentados. Nessa vertente, 

apenas o produtor e o avaliador são considerados usuários capazes de definir quão 

confiável é um produto cartográfico, o que incorpora a ideia de que existe a 

necessidade de conhecimento específico na área da cartografia para avaliação da 

qualidade dos dados. Como forma de melhor entender esta divisão, o Quadro 3 

apresenta as principais características de cada tipo de usuário.  
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Quadro 3: Divisão clássicas dos usuários de dados espaciais 

Tipos de 
Usuário Visão dos diferentes tipos de usuário 

Produtor 

É o usuário com conhecimento formal em cartografia, métodos e 
técnicas de levantamento e representação. 
É quem analisa as necessidades do usuário final, fornece o dado bruto 
ou o produto cartográfico. 

Usuário 
Final 

É o usuário que necessidade do dado ou informação espacial para um 
uso específico. 
Geralmente não possui conhecimento formal em técnicas e métodos de 
levantamento e representação de dados espaciais. 
Possui conhecimento em sua área de estudo. 

Avaliador 
do dado 

Assim como o produtor possui conhecimento formal em técnicas de 
levantamento e representação de dados espaciais. 
Possui capacidade para à análise das necessidades do usuário final. 
Traduz tais necessidades nos requerimentos necessários para a 
adequação do produto aos propósitos pré-definidos. 
Em função das necessidades dos usuários consegue medir o índice de 
confiabilidade do dado. 

Fonte: Adaptado de ISO 19.114 (2003) 

 

 

2.2.1 Qualidade da informação do ponto de vista do produtor 

 

A avaliação da qualidade do ponto de vista do produtor tem como base os 

processos definidos por especificações advindas de órgãos oficiais. Em sua maioria, 

tais especificações são estabelecidas ou embasadas por normas já existentes da ISO 

e congregam o conjunto de procedimentos sistematizados para as comparações e 

inspeções amostrais. Entre elas estão a ISO 19.157 (Qualidade de dados) que 

substituiu as normas ISO 19.113 (Princípios de qualidade); ISO 19.114 

(Procedimentos para avaliação da qualidade); e ISO 19.138 (Medidas de qualidade 

de dados). Todas essas fundamentam a elaboração das especificações e normas 

nacionais para avaliação de qualidade de dados espaciais, como a ET-CQDG e o 

Manual de Avaliação de Dados Espaciais do IBGE.  

Além dessas, alguns padrões para o mapeamento topográfico de referência 

especificam direta e indiretamente, os procedimentos para a garantia da qualidade 

dos dados geoespaciais em âmbito nacional. São exemplos: a ET-EDGV 

(Especificação Técnica para a Estruturação dos Dados Geoespaciais Vetoriais), 
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norma que estrutura os dados do mapeamento topográfico e geoinformações; a ET-

ADGV (Especificação Técnica para a Aquisição de Dados Geoespaciais Vetoriais), 

que define regras de aquisição da geometria dos dados; a ET-PCDG (Especificação 

Técnica de Produtos de Conjuntos de Dados Geoespaciais), definidora dos padrões 

voltados ao preenchimento dos metadados dos produtos do mapeamento topográfico; 

a ET-RDG (Especificação para a Representação de Dados Geoespaciais), que prevê 

explicitar a forma de representação dos dados e seus respectivos topônimos; e o Perfil 

MGB (Perfil de Metadados Geoespaciais do Brasil), que define um conjunto básico de 

elementos para retratar as características de um conjunto de dados geoespaciais.   

Do ponto de vista metodológico, todos estes direcionam seus procedimentos 

de avaliação da qualidade, ao suprimento das necessidades de órgãos oficiais 

vinculados a produção cartográfica. Não é foco principal dessa padronização, os 

aspectos relacionados às necessidades de usuários comuns, ou seja, qualquer 

pessoa interessada em utilizar os dados geoespaciais para suprir necessidades 

particulares. Por consequência, isso acaba por excluir das métricas de avaliação, a 

perspectiva vinculada ao dado advindo do mapeamento colaborativo, já que a 

produção, neste caso, não é exclusividade de profissionais vinculados à área da 

cartografia e áreas afins. 

Em geral, as métricas oficiais de avaliação remetem às técnicas e aos 

métodos que exigem a participação de profissionais com experiência em cartografia. 

Parte-se do princípio que o conhecimento especializado é um requisito para obtenção 

de produtos cartográficos confiáveis. Neste caso, modelos rígidos de avaliação da 

qualidade também são requeridos para que se determinem índices de confiabilidade 

para os dados. 

Entre os modelos mais utilizados para a validação de um produto cartográfico, 

estão aqueles que tratam a qualidade dos conjuntos de dados a partir de duas linhas: 

sem se preocupar com o processo de criação da informação. É o caso das métricas 

comparativas entre amostras da realidade e a representação, após a concepção do 

produto a ser avaliado (ISO 19.157, 2013). E o que alude ao conceito de eficiência de 

produção. Neste último, a qualidade é adquirida pelo controle dos processos de 

produção da informação geoespacial. Utilizando procedimentos para minimização dos 

erros que podem afetar a qualidade do produto final, já nas primeiras etapas de 

aquisição e produção dos dados, a intenção se volta à eficiência do processo. Sendo 
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assim, a qualidade é obtida em função de cada etapa necessária até a representação 

final. 

Na impossibilidade de caracterizar todos os processos pelo qual um conjunto 

de dados mapeados colaborativamente foi submetido até sua disponibilização nas 

plataformas colaborativas, a avaliação por métricas comparativas é a que mais se 

adequa às pretensões deste estudo. 

 

2.2.2 Qualidade da informação do ponto de vista do usuário 

  
Apesar de direcionar os parâmetros de qualidade para os usuários produtores 

e avaliadores, as normas oficiais de avaliação não excluem dos processos de criação 

da informação, os chamados usuários finais. Dessa forma, o axioma necessário para 

se iniciar um estudo com o intuito de fornecer condições para a avaliação da 

confiabilidade dos dados colaborativos, é a conceituação do termo qualidade, na 

perspectiva do usuário sem experiência formal em cartografia. Entender a qualidade 

na ótica desses usuários permite delinear estratégias para estabelecer níveis de 

qualidade em função das necessidades de uso dos dados.  

É com esta ideia que alguns estudos como os de Pierkot et al. (2005), definem 

a qualidade dos dados espaciais. Em um primeiro momento o autor apresenta a 

qualidade como “interna”. Neste caso, a soma das características do dado lhe confere 

aptidão para satisfazer necessidades específicas dos usuários. Tal conceituação 

fornece a possibilidade de avaliar as características dos dados, diferenciando as 

expectativas de uso em função daquelas que suprem as necessidades do usuário, e 

aquelas que não.  

Em um segundo momento, o autor define a qualidade como “externa”. Desta 

vez, o termo diz respeito à adequação do produto às especificações do usuário. Como 

o produto é criado para satisfazer um propósito específico, a comunicação entre o 

usuário e o produtor assume papel fundamental, já que a interpretação do produtor 

sobre as necessidades do usuário é um dos elementos de denotará qualidade ao 

produto final.   

Com uma visão semelhante, Bravo e Sluter (2015) acrescentam que 

satisfazer tais necessidades implica em atender aos requisitos e expectativas dos 

usuários, que de alguma forma possuem relação com os produtos finais. Isso remete, 
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por consequência, ao fato de que a qualidade do dado espacial depende, entre outros, 

do uso destinado a ele.  

Para Ariza López et al. (2004), devido a crescente oferta de produtos 

geoespaciais, a perspectiva de qualidade do ponto de vista do usuário pode ser 

elencada como um critério para a escolha de parâmetros de qualidade. Mostafavi et 

al. (2004) extrapola esta observação, elencando alguns parâmetros como: 

acessibilidade ao dado, facilidade de interpretação, relevância do dado a um objetivo 

de uso, completude, facilidade de compreensão, e custo, como forma de avaliar o 

potencial e a qualidade do dado espacial. Com exceção da completude, ambos os 

autores apontam critérios subjetivos que variam de caso a caso.  

Do exposto até aqui, vemos que a conceituação de qualidade não é algo tão 

simples, já que podemos entender o termo a partir não só da perspectiva do produtor, 

em que os parâmetros oficiais de qualidade determinam a confiabilidade da 

informação, mas também pela perspectiva do usuário, em que o uso da informação 

define seu potencial. Se por um lado a flexibilização do processo avaliativo permite ao 

usuário determinar o que importa e o que não importa durante a apreciação das 

características do dado, por outro, a mensuração quantitativa deste potencial fica 

comprometida. Além disso, estabelecer uma métrica para avaliação da qualidade 

apenas do ponto de vista do usuário exige, sem dúvida, o estudo prévio e individual 

das diferentes necessidades, o que recai na análise de requisitos para suprir 

propósitos específicos. 

 

2.3 MAPEAMENTO COLABORATIVO: CARACTERÍSTICAS  

 

O termo Mapeamento Colaborativo, apresentado por Macgillavry (2003), se 

refere à criação de mapas ou simplesmente de dados espaciais, por cidadãos sem 

educação formal em cartografia. Uma das primeiras considerações que devemos 

fazer para entender o surgimento não só do mapeamento colaborativo, mas das 

plataformas que permitem esse tipo de mapeamento é a eclosão da Web 2.0. A 

discussão é relevante, pois diferente da sua antecessora, a Web 1.0, a Web 2.0 

proporcionou a interação de diferentes pessoas por meio de uma coleção de 

aplicações online (CONSTANTINIDES e FOUNTAIN, 2008). Nesse novo ambiente, o 

conhecimento e experiências particulares passaram a compor o universo de 

possibilidades de criação e disseminação de conteúdo via internet.  
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É nesse cenário que os sistemas concebidos com a finalidade de criar e editar 

informação voluntariamente começaram a se popularizar. A wikipedia é um exemplo 

de como estas experiências interagem. Lá, o conhecimento se difunde por meio de 

uma conjuntura de fatos e opiniões, constantemente editados com o intuito de manter 

as informações atualizadas e confiáveis.  

Assim com a wikipedia, os sistemas gerados para criar e editar dados 

geoespaciais, passou a se propagar, e a informação disponibilizada neles passou a 

ser denominada, “Volunteer Geographic Information” ou simplesmente VGI 

(GOODCHILD, 2007). Dentro destes sistemas, a chamada “colcha de retalhos” que 

Goodchild explana em sua obra “Citizens as sensors: the world of volunteered 

geography”, retrata como o conjunto de ações coletivas e voluntárias pode impactar 

uma séria de eventos públicos, sejam eles ligados direta ou indiretamente aos dados 

geoespaciais. 

Esta capacidade de impactar diversos eventos, muitas vezes faz com que o 

termo VGI seja confundido, principalmente pela literatura não especializada, com 

outros termos de origem semelhante. Obviamente a relação existe, mas é preciso 

diferenciá-los para direcionar as explanações deste estudo para único contexto.  

Dentre os termos cuja confusão é recorrente, destaca-se o termo 

Crowdsourcing. Assim como o VGI, o termo se enraíza na geração de conteúdo por 

um grupo de usuários. Devido sua abrangência no que concerne à prática do 

Crowdsourcing, Howe (2006) afirma que a atividade está ligada principalmente a 

soluções de baixo custo, em que uma grande quantidade de usuários de um 

determinado modelo de negócios proporciona as soluções. 

Outro termo baseado em Crowdsourcing é o Crowdsourcing Geographic 

Information. Neste caso, a confusão pode ser ainda maior, devido à presença do termo 

informação geográfica na expressão. No entanto, nem sempre o conteúdo 

disponibilizado e potencialmente mapeável por meio de sua referência geográfica, é 

um conteúdo voluntário. Assim, Papapesios et al. (2019) elencam esta como a 

principal diferença entre o Crowdsourcing Geographic Information e o VGI.  

Com a discussão, nota-se que qualquer conteúdo gerado por um grupo de 

usuários por meio de plataformas colaborativas pode ser designado como 

Crowdsourcing. Se o conteúdo é potencialmente mapeável, porém sem ação 

voluntária, pode ser chamado de Crowdsourcing Geographic Information. E somente 

se ele for mapeável e difundido a partir de uma motivação voluntária, é que será 
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chamado de VGI. Assim, conforme Camboim (2013), define-se o termo VGI para fins 

de conceituação, como: “o processo de criar, agrupar e disseminar dados espaciais 

fornecidos voluntariamente pelas pessoas através da internet”. 

Quanto ao ato do voluntariado em si, visto sua dimensão e diversidade, é 

impossível identificar por completo às motivações para as contribuições (COLEMAN 

et al., 2009). Alguns estudos, porém, apontam que o altruísmo, as restrições a 

produtos cartográficos oficiais, bem como a inexistência desses, além da 

disseminação de dados por voluntários mediante às catástrofes e outras situações 

emergenciais, em que se necessita de informação atualizada em tempo real para às 

tomadas de decisão, são os principais impulsores da entrada de dados nas 

plataformas colaborativas de mapeamento (YAN et al., 2020; HAKLAY et al., 2010; 

COLEMAN et al., 2009; FLANAGIN e METZGER, 2008)  

Além dessas questões, sabe-se que poucos estudos científicos avaliam as 

necessidades dos usuários, no que tange a finalidade à qual o dado geoespacial é 

procurado (SLUTER et al., 2018). Em virtude disso, entende-se que o surgimento das 

plataformas de mapeamento colaborativo e as próprias colaborações nelas 

realizadas, nascem justamente para suprir necessidades específicas e não tratadas 

por bases cartográficas de referência ou mesmo pela cartografia temática realizada 

por agências oficiais. 

 

2.3.1 O Impacto VGI na era dos Dados Geoespaciais  

 

Diante da diferenciação entre produtores e usuários, uma ressalva deve ser 

colocada, já que a qualidade foco deste estudo se volta àquela que faz referência ao 

mapeamento colaborativo. Na era dos movimentos “wiki”, já não é novidade o fato de 

usuários sem experiência em cartografia e técnicas de levantamento de dados 

geoespaciais disponibilizarem conteúdo cartográfico nas mídias digitais. São 

exemplos de plataformas mais requeridas para tal fim, o OpenStreetMap; o 

Wikimapia®; o extinto Google Map Maker®, entre outros. Nestas, uma vez que 

produtores e usuários de informação geoespacial podem ser classificados em um 

mesmo grupo, as visões de qualidade nestes ambientes podem também se fundir.  

Ao considerar produtores e usuários pertencentes a uma mesma classe de 

indivíduos, uma nova perspectiva para a Cartografia surgiu, com o aparecimento dos 

denominados “cidadãos sensores” (GOODCHILD, 2007). Este aparecimento pode ser 
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atribuído principalmente aos avanços da tecnologia computacional. São estes 

avanços que fornecem as ferramentas para que usuários sem conhecimento 

especializado em técnicas de coleta de dados e produção de mapas possam 

disponibilizar informação geoespacial na internet (VIANA et al., 2019; SUI, ELWOOD 

e GOODCHILD, 2013; GRIFFIN e FABRIKANT, 2012).  

Neste escopo, como a responsabilidade pela geração dos produtos nas 

plataformas colaborativas recai sobre a tecnologia, a de se indagar se a qualidade dos 

dados, também. Por consequência, ao pensar na utilização racional dos dados 

colaborativos é indispensável que novos mecanismos de avaliação da qualidade 

considerem a inserção de usuários sem formação relacionada com a cartografia 

(BRAVO e SLUTER, 2015; NAPOLITANO e MOONEY, 2011)   

Isso implica ou na avaliação da capacidade das plataformas colaborativas em 

suprimir os erros inerentes à inserção de dados incoerentes com a realidade - o que 

exigiria um nível de automatização tecnológica elevadíssimo -, ou na avaliação dos 

parâmetros intrínsecos dos próprios dados disponíveis nessas plataformas. Esta 

última possibilidade é o que vem sendo estudado por muitos pesquisadores para 

estipular índices de confiabilidade dos conjuntos de dados espaciais colaborativos. 

Nesse contexto, colocar as necessidades do usuário-produtor como foco da 

avaliação da qualidade é indispensável. Compreender os diferentes aspectos 

relacionados com a confiabilidade da informação disponibilizada por diferentes 

usuários, que muitas vezes atuam como colaboradores para satisfazer necessidades 

próprias, permitirá que métodos para a apresentação dessa confiabilidade possam ser 

desenvolvidos. Por consequência, usuários com distintas perspectivas para a 

utilização da informação poderiam avaliar até que ponto podem se beneficiar do 

conteúdo disponível nas plataformas colaborativas. 

Ao discutir o termo “qualidade” nesta perspectiva, deixamos de nos ater 

apenas a visão clássica, em que os parâmetros oficiais de avaliação definem a 

credibilidade de um dado. Admitimos com isso, que as diferentes aplicações do dado 

geoespacial são quem estabelecem distintos níveis de confiabilidade para um mesmo 

conjunto de dados. 

É notório, porém, que a descrição da confiabilidade de um dado espacial não 

pode se ater apenas a utilização que a informação se destina. Assumir tal afirmação 

atribuiria a dados inconsistentes do ponto de vista geométrico e semântico, um nível 

de qualidade eficaz para uma infinidade de situações. Tão logo, acredita-se que a 
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apresentação dos níveis de credibilidade da informação nas plataformas colaborativas 

pode se dar a partir de dois aspectos: pela avaliação por processos clássicos de 

mensuração da qualidade e por métodos que apreciem as condições intrínsecas 

presentes no dado colaborativo, ou seja, buscar no próprio conjunto de dados, 

características que possam ser utilizadas para classificar a informação em diferentes 

níveis de confiabilidade. 

 

2.3.2 Estudos sobre o Potencial do VGI 

 

Como já citado, a Informação Geográfica Voluntária é foco de interesse de 

diversos setores da sociedade. Custo, potencial semântico, nível de atualização, entre 

outros, são exemplos que levam a este interesse. Em função disso, vários trabalhos 

colocam os dados colaborativos como forma de suprir necessidades cujos dados 

oficiais nem sempre são capazes de suprir. 

Borges (2017), por exemplo, estudou o potencial da inclusão do cidadão no 

processo de planejamento urbano a partir das mídias digitais. No estudo, o 

planejamento participativo é discutido em função da informação disponibilizada nas 

plataformas de mapeamento colaborativo. Como resultados, a autora consegue 

comprovar a hipótese de que é possível incluir o cidadão no suporte ao planejamento 

urbano através da identificação de valores coletivos por meio das tecnologias 

provenientes da Informação Geográfica Voluntária. 

Mesmo antes da eclosão das plataformas colaborativas, Budhathoki et al. 

(2008) já discutiam a inserção deste tipo de informação como insumo nas 

Infraestruturas de Dados Espaciais (IDE). Como estas infraestruturas tem como intuito 

principal interligar produtores e usuários de informação espacial, em diversas esferas, 

os autores colocam que principalmente nas IDEs regionalizadas, em que o 

conhecimento local se faz necessário, o insucesso de várias iniciativas de criação de 

IDEs se ocasionaram devido à falta da visão do cidadão, ou seja, pela não inclusão 

do cidadão como provedor de informação.  

Nesta mesma linha, Bravo et al. (2015) estudaram a compatibilidade dos 

metadados disponíveis em diferentes sistemas VGI, com o Perfil de Metadados da 

Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais do Brasil (perfil MGB). Pode-se dizer que 

o estudo vem ao encontro com as prerrogativas da chamada 3º geração das IDEs, 

que colocam o usuário como principal elemento do processo de compartilhamento de 
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dados. Além disso, os resultados alcançados mostraram que os padrões adotados 

principalmente pelo sistema OpenStreetMap são compatíveis com o padrão adotado 

pelo Perfil MGB.  

Fontes (2017) propôs um sistema para utilização do VGI como suporte às 

autoridades de Proteção Civil em Portugal. Dados de diferentes fontes foram 

empregados como recurso para o auxílio em situações emergenciais. Como 

recomendação, o autor expõe a necessidade de validação da informação, anterior ao 

uso dos dados propriamente dito, o que implica no conhecimento da sua qualidade. 

Pensando no potencial semântico da informação, Junior et al. (2016) 

apresentaram uma metodologia para construção de uma base de dados voluntária 

focada em coletar dados no município do Rio de Janeiro. A metodologia proporciona 

uma reflexão sobre a inserção do mapeamento colaborativo no processo de 

reambulação das empresas e agências oficiais de mapeamento. 

Ainda em termos de gestão pública, Loti et al. (2018), propuseram a criação 

de um banco de dados geográfico municipal para municípios brasileiros de pequeno 

porte, apoiado em dados advindos das plataformas colaborativas. Segundo os 

autores, as contribuições voluntárias locais permitiriam a composição de um 

repositório com informações capazes de suprir as necessidades locais de dados 

espaciais, o que facilitaria a atividade de gestão dos administradores municipais. 

Com foco no déficit de dados do mapeamento de referência, o grupo do 

Laboratório Geoespacial Livre (LabGeoLivre) da Universidade Federal do Paraná, 

elaborou um trabalho com vistas a compatibilização das potenciais categoriais de 

informação geográfica do mapeamento colaborativo para o mapeamento oficial. Como 

recomendações, o trabalho aborda a importância dos estudos que tratam a qualidade 

dos dados para esta compatibilização. Apresentado no X-Colóquio Brasileiro de 

Ciências Geodésicas, na cidade de Curitiba, em 2018, o estudo ainda se encontra em 

andamento. Devido ao seu caráter motivador para a metodologia apresentada nesta 

tese, ele é apresentado em sua íntegra no apêndice I.  

 

2.4 A QUALIDADE VGI NO ÂMBITO DOS PADRÕES OFICIAIS 

 

No que tange a evolução tecnológica orientada à aquisição de informação 

espacial, além dos recursos de levantamentos de dados, com o desenvolvimento de 

sensores aéreos, receptores GNSS, softwares de Sistemas de Informação 
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Geográfica, etc., as aplicabilidades oriundas do VGI também podem ser elencadas 

(BROVELLI et al., 2019). Para Wagle e Acharya (2020), a geração de informação nas 

bases colaborativas é uma tendência mundial, não só para atualização de bases 

oficiais, mas para o próprio uso do dado como referência primordial. Comparando 

metodologias de aquisição de dados em diferentes épocas, os autores concluíram que 

a evolução da qualidade dos dados está ligada ao desenvolvimento tecnológico. Em 

virtude disto, acredita-se que a evolução das plataformas VGI tende a suprir as 

necessidades de aquisição de dados, mesmo de referência, em um futuro próximo. 

Flanagin e Metzger (2008) destacavam, ainda na referida época, as 

vantagens do dado colaborativo em relação aos dados oficias, devido ao 

conhecimento local associado às colaborações. No estudo de Goodchild e Li (2012), 

o fato é evidenciado quando os autores ressaltam a capacidade do voluntariado em 

fornecer informações não tratadas por agências oficiais de mapeamento. Já Bravo 

(2017) extrapola a capacidade VGI apontada pelos autores anteriores.  A partir de 

uma série de testes com diferentes usuários, o autor comprova que a capacidade de 

gerar, editar e analisar dados nas plataformas de mapeamento colaborativo não são 

afetadas pelo fato de as colaborações serem realizadas por indivíduos sem 

experiência formal em cartografia.   

Como o rigor do processo de mapeamento nestas plataformas não é o mesmo 

dos mapeamentos oficiais, entretanto, muitas pesquisas buscam validar o dado 

colaborativo por meio de métricas comparativas com dados oficiais considerados mais 

acurados. No caso da acurácia posicional e da completude, por exemplo, Haklay 

(2010) preconizou dois métodos que serviram de base para diversos outros estudos. 

Na ocasião, utilizando a comparação entre a base OSM e o mapeamento de referência 

do Reino Unido, levantado pela agência internacional Ordinance Survey, Haklay 

mostrou, utilizando áreas de influência sobre os dados (buffers), que as discrepâncias 

entre as vias OSM e a base oficial, alcançavam um valor máximo de 6 metros. Além 

disso, apoiado na distribuição dos dados em uma grade regular, mostrou que há uma 

correspondência significativa, que denota um alto nível de completude, principalmente 

das vias mapeadas na plataforma OSM. 

Outros estudos, como os de Brovelli e Zamboni (2018) e Hecht et al. (2013) 

calcularam a acurácia posicional das edificações OSM em regiões da Itália e 

Alemanha, respectivamente, partiram do mesmo princípio. Nestes casos, dados 

nacionais de agências oficiais de mapeamento foram utilizados nas comparações, 
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sendo que as métricas para explicar o parâmetro se deram pela comparação de áreas 

e pontos que representavam as edificações dentro de um limite territorial. 

Também a partir de métricas comparativas, uma sequência de estudos como 

os de, Mooney e Corcoram (2010), Pascal et al. (2012), Törnros et al. (2015), Broveli 

e Zamboni (2018), Ferster et al. (2020), entre outros, buscaram formas de representar 

a completude VGI em diferentes regiões. Assim como Haklay (2010), muitos desses 

estudos comprovam que quando os dados colaborativos são comparados com dados 

mapeados por agências oficiais, é comum a obtenção de altos níveis de completude.  

Mesmo diante dos resultados apresentados pelos referidos estudos, ao 

considerar o mesmo rigor de avaliação dos dados oficiais, para os dados 

colaborativos, como o atendimento às exigências como o Padrão de Exatidão 

Cartográficas brasileiro, algumas observações podem ser feitas. Em um mapeamento 

tradicional, os métodos de aquisição dos dados e equipamentos utilizados devem 

fornecer uma precisão superior à do produto cartográfico final.  

Ao trazer este rigor para a acurácia posicional do dado colaborativo, fica 

evidente que o nível de confiabilidade do dado dependeria, entre outros, dos insumos 

disponíveis para a geração das geometrias. Incluem-se nesse sentido, a própria 

estrutura das plataformas colaborativas, a partir dos seus elementos de interação com 

os usuários; os diferentes receptores GNSS para coleta de dados; e principalmente 

as imagens de satélite, que assumem importante papel como insumo para inserção 

de dados, já que conforme estatísticas do próprio OSM, 80% das edições realizadas 

na plataforma se dão a partir destas imagens  (WIKI.OSM, 2019).   

Visto que as vetorizações ocorrem sobre estas imagens, a escala digital é 

outro fator relevante, já que neste meio existem dois tipos de escalas: a escala de 

representação, ou seja, a escala do banco de dados, que corresponde à escala de 

criação do dado, e a escala de apresentação, que é variável e corresponde a escala 

observada no momento da visualização. No caso do mapeamento colaborativo, 

devido à heterogeneidade de criação, diferente do que ocorre com um mapeamento 

convencional, há distintas escalas de criação para um mesmo conjunto de dados. A 

uniformização, por sua vez, ocorre apenas em termos de visualização. 

Ao aproximar ou afastar as feições na tela do computador objetivando 

diferentes formas de análise, temos embutido simplificadamente o conceito de 

generalização cartográfica, que consiste na seleção e na simplificação da forma e da 

estrutura dos objetos (D’ALGE, 1996). Essa generalização acaba se refletindo ou não, 
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no nível de detalhamento que o colaborador utiliza em seu dispositivo para realização 

das vetorizações.  

Neste caso, é importante destacar que o OSM não controla, nem tão pouco 

possui as imagens aéreas disponíveis em sua base e recorridas pelos usuários para 

realização de edições. Tendo em vista que a permissão para utilização de imagens 

vem de plataformas como o Bing e o Mapbox, por exemplo, imagens com diferentes 

resoluções espaciais podem ser requisitadas como insumo para geração dos dados. 

O que leva a reflexão de que no meio digital, o processo de aquisição da geometria, 

quando derivada de vetorizações, se confunde com a própria acurácia posicional do 

dado.  

Quanto à avaliação da completude de uma área mapeada colaborativamente, 

é comum que se realizem a mensuração de algumas quantidades referentes aos 

dados. Em geral, essas quantidades dizem respeito ao número de pontos, linhas e 

polígonos ou comprimentos de linhas e áreas de polígonos das bases perante 

investigação. Em seguida, tais valores são comparados com quantidades homólogas 

em uma base de referência.   

Sendo assim, entende-se que o fator crucial da utilização de métricas 

comparativas para avaliação do parâmetro, é a compatibilização dos modelos de 

dados utilizados pelas bases investigadas. Especificamente o OpenStreetMap, possui 

um modelo de dados que muito se diferencia dos modelos tradicionais utilizados por 

agências oficiais de mapeamento. No caso dos estudos já citados que buscaram 

retratar a completude VGI, em geral, um único tipo de informação foi avaliado. Na 

maioria dos casos, ou se avaliaram vias, ou edificações.  

É fácil perceber que esta singularidade facilita o processo de comparação das 

camadas de informação na base de referência e OSM. E isso leva a uma segunda 

reflexão: Para se obter uma avaliação mais condizente com a realidade, no que 

concerne a obtenção dos níveis de completude para uma localidade, a partir de 

métricas comparativas, o ideal é que se identifique na base colaborativa, “todos” os 

tipos de feições modeladas na base de referência.  Isso só é possível, após uma 

análise criteriosa de ambos os modelos de dados.  
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2.4.1 Qualidade Intrínseca dos Dados Colaborativos 

 

Conforme Napolitano e Mooney (2011) o mapeamento colaborativo, 

primordialmente o realizado no OpenStreetMap, se mostra muito bem sucedido em 

ocasiões emergenciais, como na produção de mapas para suprir a falta de dados em 

locais afetados por desastres naturais, por exemplo. Os autores citam a resposta 

imediata dos colaboradores do OSM após terremoto no Haiti em 2010, e nas favelas 

do Kibera no Quênia, devido ao não reconhecimento das áreas pelo governo local.  

Apesar dos esforços dos colaboradores, que proporcionaram que diversas 

ações de reconstrução e planejamento fossem executadas nestes locais, muitas 

dúvidas quanto a confiabilidade dos dados gerados pela comunidade OSM surgiram 

em ambas as situações. Nos locais mencionados, o mapeamento de referência, seja 

o executado por agências oficiais, ou pela iniciativa privada, é quase nulo. Por isso 

não só nesse, mas em casos semelhantes, a já reportada necessidade de existência 

de dados oficiais para medir a qualidade VGI, embasa as dúvidas sobre a qualidade 

dos dados advindos das plataformas colaborativas.   

O fato é recorrente, principalmente em países em desenvolvimento, em que a 

falta ou restrição de acesso a dados oficiais dificulta a realização de pesquisas 

voltadas a entender a dinâmica do mapeamento colaborativo. É nesse sentido que 

diversas pesquisas se voltam a utilização de indicadores intrínsecos para medir a 

referida qualidade.   

Entre os pioneiros desta linha de raciocínio está o trabalho de Haklay et al. 

(2010) que compararam a acurácia posicional de um conjunto de feições OSM 

editadas por diferentes quantidades de colaboradores. Seus resultados mostraram 

que, em geral, as feições editadas por um número maior de colaboradores, tendiam a 

ser mais acuradas.  

Anos depois, Barron, Neis e Zipf (2014) investigaram uma gama de 25 

diferentes indicadores intrínsecos e extrínsecos de qualidade para avaliar um conjunto 

de dados OSM. Como resposta, os autores apontaram a viabilidade do uso dos 

indicadores intrínsecos, principalmente quando o conceito de qualidade não está 

rigidamente ligado a parâmetros oficiais de avaliação.  

Já na pesquisa de Spielman (2014), a Inteligência Espacial Coletiva é o 

parâmetro investigado como forma de explicar a qualidade dos dados espaciais. No 

estudo, o autor conceitua a IEC como a capacidade de um grupo de indivíduos de 
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gerar informação espacial confiável, pela soma das experiências e conhecimentos 

individuais dos integrantes do grupo. Para tal, Spielman coloca que a independência 

das colaborações e a diversidade de opiniões são requisitos para que a IEC seja 

tratada como forma de avaliar um conjunto de dados. Além de estipular tais condições, 

o estudo verifica até que ponto as plataformas de mapeamento existentes, atendem a 

estas condições. A conclusão do trabalho remete a observância de que o uso da IEC 

como parâmetro de qualidade, depende dos recursos de coleta e processamento 

disponibilizados pelas plataformas de mapeamento. Isso deixa implícito, novamente, 

que com os insumos e ferramentas adequadas, a experiência formal em cartografia 

pode ser negligenciada no processo de geração de informação confiável nestas 

plataformas.  

Como forma de gerar dados confiáveis no âmbito colaborativo, Barron et al. 

(2016) proporá a estruturação de projetos baseados na identificação e caracterização 

de diferentes formas de participação colaborativa. A proposta se volta no que o autor 

chama de “design do processo crowdsourcing”, em que por meio de ferramentas web, 

as características dos distintos tipos de colaboradores são previamente identificadas 

antes mesmo das colaborações.   

Entre os mais recentes trabalhos da vertente, destacam-se Dror et al. (2020), 

que avaliaram a acurácia posicional de feições correlacionando valores dos históricos 

de edições na plataforma colaborativa OSM; Tian, Zhou e Fu (2019), que propuseram 

um indicador de densidade de construções, pautado na análise da cobertura das 

colaborações, para inferir a completude VGI de diferentes áreas; e Minghini e 

Frassinelli (2019), que em função das datas, ocorrências e frequência das edições, 

bem como do número de colaboradores participantes dos processos de edição, 

implementaram uma aplicação para apresentar quantitativamente a qualidade dos 

dados.  

É possível perceber que muitas das linhas de pesquisa atribuem a Inteligência 

Espacial Coletiva um importante norteador de confiabilidade da informação espacial 

disponível nas mídias digitais. Conforme Goodchild e Li (2012); Haklay (2010) e 

Flanagin e Metzger (2008) a qualidade VGI possui relação com a capacidade de um 

grupo de indivíduos em corrigir os erros gerados por outros indivíduos. Em geral, 

esses estudos se baseiam na chamada Lei de Linus, que voltada ao desenvolvimento 

de softwares a partir da abertura de códigos à comunidade de programadores 
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colaboradores, coloca que uma vez que os códigos são examinados por diferentes 

pessoas, a presença de erros se evidencia e tende a diminuir  (RAYMOND, 2001).  

Ao relacionar a Lei de Linus ao mapeamento colaborativo nota-se, mesmo 

que intuitivamente, que quão mais uma área é mapeada e editada, maior a 

probabilidade de identificação de falhas no mapeamento. Por consequência, a 

hipótese da aplicação da lei, implicaria em uma maior confiabilidade dos dados 

quando um número elevado de colaborações é observado em uma área. 

 

 

2.5 O PROJETO OPENSTREETMAP  

 

Para o alcance dos objetivos da tese, faz-se necessário a escolha de uma 

plataforma colaborativa que possibilite a retirada dos insumos necessários para 

alimentar um banco de dados a partir de operações computacionais. Visto a ascensão 

do projeto OpenStreetMap, que tem como visão a criação de um mapa mundi gratuito 

e editável (KOUNADI, 2009), e sendo este, estruturado de forma a permitir aos 

usuários o acesso ao seu banco de dados e ao histórico das informações via 

Application Programming Interface (API), pretende-se nesse estudo utilizar tal 

plataforma como aquela representativa do comportamento e dinâmica das 

colaborações espaciais voluntárias. 

O projeto OpenStreetmap nasceu em 2004 com a proposta de viabilizar a 

disponibilização de conteúdo geoespacial livremente na internet. Como principal 

motivação, seu criador, o então estudante de computação Steve Coast, relata às 

restrições de acesso a dados prioritários do mapeamento de referência inglês 

realizado pelo Ordinance Survey. Inicialmente, o projeto contemplava apenas o 

mapeamento do Reino Unido. Devido ao seu potencial inovador no âmbito da 

disponibilização de dados espaciais, logo despertou o interesse de estudiosos e 

empresas do mundo inteiro. Hoje o OSM é considerado o maior projeto direcionado a 

criação voluntária de um mapa livre e editável do mundo.  

Entre os principais atrativos do OSM podemos citar: o potencial de atualização 

que a plataforma apresenta a partir dos milhares de colaboradores cadastrados; sua 

licença Open Data Commons Open Database License (ODbL), que permite aos 

usuários a utilização irrestrita, possibilitando a cópia, distribuição, transmissão e 
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inclusive adaptação dos dados, desde que devidamente referenciada a plataforma; e 

é claro, a obtenção de dados sem custo algum.  

Com relação ao processo evolutivo da plataforma, inicialmente apenas dados 

derivados de rastreios GNSS, principalmente os adquiridos por aparelhos de 

navegação, compunham a maior parte dos dados disponíveis na plataforma (PASCAL 

et al., 2012). O interesse de diversas entidades no projeto, fez com que acordos entre 

instituições, tanto públicas como privadas fossem firmados. Assim, empresas como a 

Yahoo e a Microsoft Aerial Bing, passaram a disponibilizar acesso aos seus serviços 

web de imagens. Isso fez com que a quantidade de colaborações, que já vinha 

aumentando em elevada proporção até 2006, passasse a crescer exponencialmente 

desde então. Além disso, diversos países europeus como Espanha, França e Holanda 

começaram a disponibilizar seus dados oficiais por meio da plataforma, sendo que a 

iniciativa foi logo incorporada por países de outros continentes como Austrália e 

Estados Unidos.  

Em 2020, um recorde de edições foi verificado na plataforma. Em três meses 

consecutivos, o total de edições ultrapassou a marca de 100 milhões, sendo que nos 

meses de agosto e setembro, chegou a 120 milhões. Tamanha marca só reforça o 

potencial e oportunidades que os dados existentes na plataforma podem proporcionar 

principalmente se for possível estipular métricas de avaliação da sua qualidade. Na 

Figura 2 é mostrado o crescimento evolutivo das colaborações em termos de edições. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2: Evolução das colaborações OpenStreetMap em termos de edições. 

Fonte: wiki.openstreetmap.org/wiki/Stats 
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2.5.1 Características da plataforma  
 

A inserção de dados geométricos no OpenStreetMap obedece aos chamados 

tipos de objetos da plataforma. Estes correspondem a: nós, caminhos e relações. 

● Nó: um nó é a representação pontual de um par de coordenadas (latitude e 

longitude). Possui um identificador único dentro da plataforma e pode ser 

utilizado para representar feições pontuais como postes, semáforos, placas de 

trânsito, etc.  

● Caminhos: um caminho corresponde a uma sequência ordenada de nós. Trata-

se de uma estrutura linear que permite representar feições como estradas, 

edificações, rodovias, limites administrativos, trilhas, etc. A quantidade de nós 

que formam um caminho no OpenStreetMap pode variar de 2 a 2.000, sendo 

que para representar limites perimetrais e áreas, o primeiro nó deve 

corresponder, também, ao último. 

● Relações: Trata-se de uma estrutura que permite o relacionamento entre 

feições. Dois tipos principais de relações podem ser destacados. A relação de 

rota, na qual são descritos os sentidos de caminhos de feições lineares, como 

avenidas, ciclovias, etc. E a relação de restrição, que informa os locais em que 

determinados tipos de acesso é restrito. Como exemplos podemos citar as 

relações que uma rota de ônibus ou sentido de circulação de uma via, ou uma 

relação de diferentes caminhos, na qual em apenas uma é permitido a acesso 

de veículos. 

O OSM utiliza chaves (keys) de criação livre para relacionar o contexto temático 

da informação ao dado geométrico. Cada feição pode ser descrita por um número 

ilimitado de chaves. Com isso, diferentes contextos temáticos podem se ligar a uma 

mesma geometria por meio de etiquetas (tags). A Figura 3 ilustra a interface web do 

OpenStreetmap e algumas funções disponibilizadas para edições, consulta a 

histórico, inserções e atualização de dados. Apesar de não ser o único meio de 

interação com os dados do projeto, este é o mais recorrido, principalmente por 

usuários com pouca ou sem experiência com dados geoespaciais. 
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Figura 3: Interface web do OpenStreetMap 
Fonte: https://www.openstreetmap.org 

 

 

3 INFERÊNCIA DA ACURÁCIA POSICIONAL DOS DADOS  
 

De forma simplificada, a proposta para confirmação da hipótese se divide em 

duas: Na primeira, os artigos que serão apresentados neste capítulo tratam da relação 

entre a Inteligência Espacial Coletiva e as métricas oficiais de avaliação dos dados 

espaciais. Esta é a base para inferência da acurácia posicional dos dados 

colaborativos. Para tal, variáveis capazes de representar a IEC foram estudadas, 

definidas e mensuradas. Isso permitiu quantificá-las e utilizá-las de forma 

independente em um modelo espacial de inferência voltado a prever a acurácia 

posicional de elementos OSM, sem comparações diretas com dados de referência.  

Tendo como base os resultados obtidos por estes dois estudos, a segunda 

parte da metodologia se utiliza, além da IEC, das diferenças demográficas e 

socioeconômicas de uma região de treinamento, para prever a completude VGI de 

outra região isenta de informação espacial de referência. Assim como a IEC, as 

variáveis demográficas e socioeconômicas foram definidas e mensuradas em 

diferentes locais das regiões foco de avaliação, e da mesma forma, foram aplicadas 

como variáveis independentes em um modelo de inferência voltado a medir suas 

capacidades de predição. Confirmada esta capacidade, uma sequência de 
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procedimentos computacionais foi estruturada para prever a completude dos dados 

por meio de índices de omissão.  

No fluxograma a seguir (Figura 4), a sequência apresenta ao leitor uma 

visualização geral dos processos metodológicos. Em azul, são dispostas as etapas do 

capítulo 3 para inferência da acurácia posicional. Em laranja, as etapas dos capítulos 

4 propostas para inferência da completude. Em verde, o tipo de variável utiliza em 

ambos os casos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Visão geral dos processos metodológicos 
 

 

Apresentada a visão geral da metodologia, a primeira abordagem para definir 

um conjunto de variáveis capazes de explicar a qualidade VGI se deu a partir de uma 

investigação, cujo intuito foi verificar a relação entre algumas variáveis demográficas 

e econômicas e a dinâmica de colaborações na plataforma OpenStreetMap. Essa 

investigação resultou no artigo denominado “A Dinâmica de Colaborações 

OpenStreetmap e sua Relação com as Atividades de Uso e Ocupação do Solo: um 

Estudo Segundo Zoneamento de Curitiba”. Publicado na Revista Brasileira de 

Cartografia, v. 73, nº1, no ano de 2021, o item 4.1 apresenta o referido artigo em sua 

íntegra. No item subsequente, item 4.2 um segundo artigo, denominado “Inference of 

positional accuracy of collaborative data from intrinsic parameters”, e submetido à 

revista Transactions in Gis, alcançou dois importantes resultados: a quantificação da 

capacidade de IEC em explicar a acurácia posicional dos dados colaborativos, e a 
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própria inferência da acurácia posicional sem comparações diretas com bases de 

referência.  

 

3.1 ARTIGO - 1 A DINÂMICA DE COLABORAÇÕES OPENSTREETMAP E SUA 
RELAÇÃO COM AS ATIVIDADES DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO: UM 
ESTUDO SEGUNDO ZONEAMENTO DE CURITIBA 

 

The Dynamics of OpenStreetMap Collaborations and their Relationship to Land Use 
and Occupation Activities: a Study According to Curitiba Zoning 

(Artigo Publicado na Revista Brasileira de Cartografia, v. 73, nº1) 
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Resumo: Em regiões com déficit ou restrição de acesso a dados espaciais oficiais, conhecer 

a qualidade dos dados colaborativos permite minimizar a falta de informação espacial. 

Admitindo como parâmetro de qualidade dos dados colaborativos a chamada Inteligência 

Espacial Coletiva, o presente artigo verifica a dependência entre a dinâmica das colaborações 

na plataforma OpenStreetmap e a aglomeração de pessoas. Para tal assumiu duas vertentes 

como influenciadoras dessa aglomeração: à derivada das atividades econômicas e a 

aglomeração derivada do local onde as pessoas residem.  Identificado essa dependência, foi 

possível estipular variáveis de qualidade para os dados colaborativos quando esses são 

qualificados em função da Inteligência Espacial Coletiva.   

 
Palavras-chave: Mapeamento colaborativo. Inteligência Espacial Coletiva. 
OpenStreetMap. 
 
 
INTRODUÇÃO 

 

Com a eclosão da Web 2.0 e a crescente utilização de tecnologias como o 

GPS e facilidades em se obter imagens de alta resolução, a informação espacial que 

tradicionalmente era produzida apenas por técnicos especialistas passou a ser 

gerada, também, por indivíduos sem conhecimento formal em cartografia (BRAVO; 

SLUTER, 2015). Assim, usuários com uns passaram a produzir e disponibilizar esse 
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tipo de informação em plataformas de mapeamento colaborativo e mídias digitais 

(HECHT et al., 2013). 

Apesar de não produzidos por técnicas e métodos vinculados a padrões 

clássicos de mapeamento, os dados gerados nestas plataformas trazem vantagens 

que despertam o interesse de diversos setores da sociedade. Entre elas destacam-

se: os aspectos restritivos dos dados oficiais; aspectos financeiros; nível de 

atualização e potencial semântico dos dados colaborativos (BARRON; NEIS; ZIPF, 

2014; NAPOLITANO; MOONEY, 2014). Em contrapartida, a heterogeneidade das 

colaborações dificulta a classificação da Informação Geográfica Voluntária (VGI) 

segundo padrões convencionais de qualidade. Devido a isso, embora tais dados 

estejam se ampliando nas diversas plataformas existentes, fica evidente que 

qualidade VGI é a principal questão a ser tratada quando se pretende utilizar esses 

dados como informação espacial de referência.  

Conforme Mullen et al. (2015), a compreensão das características qualitativas 

dos dados colaborativos ainda não é completamente entendida. Isso porque diferente 

de um mapeamento convencional, os dados espaciais presentes nas mídias 

colaborativas não atendem normativas e padrões rígidos de qualidade em seu 

processo de geração. É difícil fixar, tanto uma precisão posicional quanto semântica 

para os dados. 

Como forma de traçar um panorama de qualidade, grande parte das 

pesquisas que buscam retratar a confiabilidade VGI utilizam métodos comparativos 

(BARRON; NEIS; ZIPF, 2013). Nesse caso, dados espaciais oficiais considerados 

confiáveis são utilizados como base para que se determine a qualidade dos dados 

colaborativos.  

Entretanto, em regiões em que os dados advindos de mapeamentos oficiais 

são escassos ou restritos, como é o caso de países em desenvolvimento como o 

Brasil, em que apenas 5% de todo o território possui recobrimento na escala 1:25.000 

(SLUTER et al., 2018), a análise da qualidade VGI por métricas comparativas se torna 

inviável. Devido a isso, novos métodos, indicadores e propostas de visualização da 

confiabilidade da informação voluntária devem ser estudados (BARRON; NEIS; ZIPF, 

2014). 

Nesse escopo, muitas linhas de pesquisa atribuem a chamada Inteligência 

Espacial Coletiva (IEC) um importante norteador de confiabilidade da informação 

espacial disponível nas mídias digitais (GOODCHILD; LI, 2012; HAKLAY et al., 2010; 
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SPIELMAN, 2014). Segundo esses autores, a qualidade VGI possui relação com a 

capacidade de um grupo de indivíduos em corrigir os erros gerados por outros 

indivíduos. Em geral, os estudos se baseiam na denominada Lei de Linus. Voltada ao 

desenvolvimento de softwares a partir da abertura de códigos à comunidade de 

programadores colaboradores, a lei coloca que uma vez que os códigos de um 

software são examinados por diferentes pessoas, a presença de erros se evidencia 

(RAYMOND, 2001). Com isso, a existência de bugs tende a diminuir, garantindo sua 

eficácia e credibilidade.  

No contexto do mapeamento colaborativo, a Lei de Linus remete ao fato de 

que há uma relação direta entre a qualidade dos dados e a quantidade de indivíduos 

participantes dos processos de geração de informação geoespacial. Quão mais uma 

área é mapeada e editada, maior sua confiabilidade.  

Diante desses estudos, Camboim et al. (2015) buscaram verificar a existência 

de uma correlação da completude e atualização da informação disponível na 

plataforma OSM (OpenStreetMap) e variáveis econômicas e de desenvolvimento para 

o caso brasileiro. Para países em desenvolvimento, em que é comum a falta de uma 

base cartográfica oficial que sirva como referência para comparações, o estudo 

apresentou uma possibilidade de verificação da qualidade VGI sem a necessidade da 

existência de uma base de referência. 

Admitindo como parâmetro de qualidade dos dados colaborativos a já 

conceituada IEC, o presente estudo busca verificar sua correlação com algumas 

variáveis pré-consideradas como influenciadoras da dinâmica de colaborações na 

plataforma OpenStreetMap. Tais variáveis correspondem a aglomeração de pessoas, 

seja ela derivada das atividades econômicas de uma região ou da densidade 

populacional e de domicílios. 

Para que a análise das correlações fosse possível, foi preciso quantificar, 

além das referidas variáveis, a supracitada IEC. Essa quantificação se deu segundo 

instrumento de ordenamento das cidades brasileiras, ou seja, do zoneamento de um 

município utilizado como caso de estudo. Uma vez que o zoneamento apresenta a 

divisão dos municípios conforme atividades e usos do solo predominantes em distintas 

áreas, a confirmação da correlação entre as variáveis permitiu classificar regiões de 

maior ou menor confiabilidade de dados colaborativos, quando estas são avaliadas 

em função da IEC.   
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DEFINIÇÃO DO CASO DE ESTUDO 
   

A definição de um caso de estudo se baseou nos insumos disponíveis para 

realização da metodologia, bem como no ordenamento da região foco de avaliação 

segundo seu zoneamento. No Brasil entende-se por zoneamento a divisão das 

cidades com vistas a atribuir diferentes usos e ocupação para distintas áreas. Essa 

divisão busca uma melhor utilização do espaço de acordo com o sistema viário, a 

topografia e a infraestrutura existente (OLIANE, 2015). 

Quem rege o zoneamento são os municípios, a partir de suas leis municipais. 

Diante disso, e devido a heterogeneidade de usos do solo observada em distintas 

áreas, a região escolhida para aplicação da metodologia corresponde ao município de 

Curitiba, no estado do Paraná, Brasil. A ilustração a seguir (Figura 5) apresenta a 

localização da região estudada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5: Localização da área de estudo. 

 
 

Segundo Lei municipal N° 9.800/2000 que discorre sobre o uso e ocupação 

do solo, a divisão do território curitibano se dá em zonas e setores, tendo como 

objetivo orientar e ordenar o crescimento da cidade. Essa organização é importante 

para as análises, pois segundo a Lei de Zoneamento, toda Curitiba é considerada 

urbana. Tão logo, devido a predominância econômica de setores secundário e 

terciário na cidade o deslocamento dos habitantes se dá principalmente das zonas 

residenciais para aquelas com maior concentração de atividades econômicas 

(IPARDES, 2019). 
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Quanto a divisão do território, Curitiba é segmentada em dez grupos 

principais. Esses são subdivididos conforme predominância de uso já existente ou 

propensão projetada para a área. O Quadro 4 a seguir apresenta a descrição dos 

diferentes grupos, subgrupos e usos e ocupação do solo no município de Curitiba. 

Quadro 4: Disposição dos Grupos, subgrupos e usos e ocupação do solo 

Grupo Uso e Ocupação Subgrupo 

Zona Central Centro tradicional da cidade, 
destinado principalmente para 
atividades consideradas de 
caráter urbano. 

 
--- 

Zonas 
Residenciais 

Uso predominante residencial. 
Subdivide-se segundo suas 
características de intensidade 
populacional e padrão 
construtivo. 

Zona Residencial: de 
Ocupação Controlada; 
Residencial (1, 2, 3 e 4); Batel; 
Mercês; Alto da Glória; Santa 
Felicidade; Umbará; 
Passaúna.   

Zonas de 
Serviço 

Áreas de ligação e geradoras 
de tráfego pesado ao longo de 
rodovias. 

Zona de Serviço 1; Zona de 
Serviço 2; Zona Especial de 
Serviços.  

Zonas de 
Transição 

Áreas limítrofes à zoneamentos 
conflitantes. 

Zona de Transição: da Av. Mal. 
Floriano Peixoto; Nova 
Curitiba; BR-116.   

Zonas Industriais Destinadas à implantação de 
atividades industriais de grande 
porte. 

---  

Zonas de uso 
misto 

Áreas com média densidade 
habitacional, destinadas ao 
apoio às zonas industriais. 

 
--- 

Zonas Especiais Espaços físicos cuja ordenação 
se destina a grandes usos 
institucionais. 

Zona Especial: Educacional; 
Desportiva; Militar.  

Zona de 
Contenção 

Áreas periféricas de caráter 
residencial, voltadas a 
preservação e manutenção de 
suas características naturais. 

 
--- 

Setores 
Especiais 

Compreendem áreas para as 
quais são estabelecidas 
ordenações especiais de uso e 
ocupação do solo, 
condicionadas às suas 

Setor Especial: Conector; 
Centro Cívico; Sistema Viário 
Básico; Histórico; Pref. de 
Pedestres; Comercial do 
Umbará; Comercial de Santa 
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características locacionais, 
funcionais ou de ocupação 
urbanística,  já existentes ou 
projetadas e aos objetivos e 
diretrizes de ocupação da 
cidade. 

Felicidade; Nova Curitiba; 
Institucional; Pontos 
Panorâmicos; Habitação de 
Interesse Social; Linhão do 
Emprego; Polo de Software; 
Ocupação Integrada; Especial 
de Áreas Verdes; Anel de 
Conservação Sanitário-
Ambiental; Estrutural; Eixos de 
Adensamento.  

Proteção 
Ambiental 

Manutenção das características 
naturais  

 
--- 

 
 

Para o presente estudo é importante que as áreas avaliadas sejam agrupadas 

considerando como critério a aglomeração de pessoas. Diante disso, a partir do 

exposto nas especificações do Quadro 1 da Lei 9800/2000, que determinam os 

parâmetros de uso e ocupação do solo para cada zona ou setor, algumas observações 

se deram.  

Os subgrupos Centro Cívico e Centro Histórico, apesar de pertencerem ao 

grupo dos Setores Especiais, possuem características de caráter urbano setorial. Não 

apenas a localização, mas a predominância de atividades, conforme Quadro I e 

Quadro XXXIII dos anexos da Lei municipal N° 9.800/2000, denotam a essas áreas 

semelhanças que permitem agrupá-los junto a Zona Central. 

Os subgrupos Nova Curitiba e Habitação de Interesse Social do grupo Setores 

Especiais; os subgrupos do grupo Zona de Transição; bem como o grupo Zonas de 

Uso Misto (Quadros XIV, XVI, XVIII, XXXVI e XL) da mesma lei, possuem como 

principal parâmetro de uso e ocupação o fato de serem áreas destinadas 

principalmente a habitação unifamiliar. Nestas, são permitidos a instalação de 

comércio e serviço vicinal para o atendimento da população local. Podem então, ser 

estudadas como áreas residenciais. 

Outra observação diz respeito aos principais eixos de ligação da cidade. Os 

subgrupos do Setor Especial: Setores Estruturais; Conectores; Linhão do Emprego e 

Eixos de Adensamento são caracterizados por serem faixas de ligação entre bairros 

e entre bairros e a região central da cidade. São em geral, áreas de média-alta 

densidade habitacional, dimensionadas sobre corredores comerciais, de serviços e 

transporte, tendo como suporte o sistema viário estrutural da cidade CURITIBA 

(2000). Devido a tais peculiaridades, podem receber uma classificação única. 



56 
 

 

Já o grupo Zonas Residenciais, apesar de prioritariamente habitacional, 

possui grandes diferenças quanto a densidade habitacional permitida. Segundo Lei 

9800/2000, o subgrupo Residencial 4 (ZR-4) permite a construção de 

empreendimentos com até seis pavimentos e é possível a utilização comercial desde 

que a área não ultrapasse 200 m². Além disso, é permitida a verticalização para oito 

ou dez pavimentos por meio da compra de potencial construtivo. Inseridos nos limites 

destas áreas estão os subgrupos Batel, Mercês e Alto da Glória, pequenas áreas que 

acabam se fundindo às ZR-4, podendo ser estudadas em um único bloco. 

Por fim, têm-se as áreas de influência da antiga BR-116, que corta o município 

no sentido Norte-Sul. Em virtude dos conflitos entre o tráfego urbano e de carga 

gerado pela rodovia, medidas foram tomadas para a reestruturação desse corredor. 

Com a aprovação da Lei Municipal Nº 13.909/2011, que estabelece as diretrizes para 

construção do novo eixo de integração intramunicipal e metropolitano, adequando o 

sistema viário, o uso e ocupação do solo nas referidas áreas foi reestruturado. 

Denominada atualmente de Operação Urbana Consorciada Linha Verde, as áreas 

deste subgrupo podem ser agrupadas, também, como uma só. 

Do exposto, o mapa subsequente (Figura 6) apresenta a divisão estipulada 

para os experimentos para o estudo. Essa organização leva em conta a lei de 

zoneamento de Curitiba, agrupando subgrupos do zoneamento conforme 

semelhanças verificadas em seus parâmetros de uso e ocupação. 

 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 6: Semelhanças na distribuição das áreas de Zoneamento 
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METODOLOGIA E RESULTADOS 
 

Visando apresentar um panorama geral do estudo, o fluxograma metodológico 

1 (Figura 7) desenha a sequência dos procedimentos realizados. Nele temos: a 

definição das variáveis representativas da qualidade VGI; a escolha da plataforma de 

mapeamento utilizada para exprimir a dinâmica de colaborações; a escolha do estudo 

de caso, com o agrupamento das áreas em função das atividades permitidas pelo 

zoneamento; e a extração dos dados a partir de diferentes fontes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 7: Fluxograma metodológico 1 
 

 

Do OSM foram retiradas as quantidades que expressam a Inteligência 

Espacial Coletiva. Essas dizem respeito ao número de colaboradores e de edições 

realizadas em uma determinada área na plataforma. Da base de dados do IBGE foram 

extraídos, a partir da grade estatística do Censo 2010, que divide as áreas urbanas 

do território brasileiro em quadrículas de 200X200 m, a população total e de domicílios 

por quadrícula. Isso permitiu verificar a concentração de pessoas em função do 

cálculo da densidade populacional e de domicílios. 

Já a verificação da aglomeração de pessoas como conexa às atividades 

econômicas, se deu pela análise dos dados da Secretaria de Finanças de Curitiba. 
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Uma vez que ela disponibiliza os endereços de todos os estabelecimentos com 

registro formal na cidade, foi possível estabelecer uma relação destes com a 

mencionada aglomeração. 

Resumidamente computou-se para cada área do zoneamento de Curitiba, 

valores referentes ao número de colaboradores e de edições realizadas na plataforma 

OSM; um valor de densidade populacional e de domicílios; e uma quantidade de 

estabelecimentos comerciais. 

 

Quantificação e Espacialização da Inteligência Espacial Coletiva 
 

Como citado, os insumos para retratar a IEC foram retirados da plataforma 

OpenStreetMap. Para tal, recorreu-se a criação de um algoritmo computacional. Este 

algoritmo, gerado em linguagem de programação Python propiciou a leitura e 

transferência das informações de interesse, presentes nos históricos das feições do 

OSM, para um banco de dados espacial estruturado em um Sistema de 

Gerenciamento de banco de Dados (PostgreSQL). Para facilitar a leitura e vinculação 

dos valores lidos às zonas e setores, dividiu-se inicialmente o território curitibano em 

quadrículas, sendo estas, correspondentes à grade estatística do Censo 2010, 

disponibilizada pelo IBGE como mostra a ilustração a seguir (Figura 8). 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8: Divisão do território em quadrículas. 
 

Como sequência da divisão, o algoritmo baixa em um arquivo .xml 

informações referentes a todos os elementos OSM (nós, caminhos e relações) de uma 
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quadrícula. Tais informações dizem respeito a identificação, posição e diferenciação 

dos elementos em elementos que possuem e não possuem tag.   

Visto que caminhos e relações são elementos formados por nós, o algoritmo 

percorre o arquivo criado, identificando quais são válidos para serem considerados 

nos processos de extração do número de colaboradores e edições. Assim, exclui da 

contabilização elementos que não possuem tags, ou seja, os nós que apenas compõe 

as feições cartográficas.  

Na sequência é executada uma query (consulta) no histórico dos elementos 

validados, de forma a retirar destes o número de colaboradores que realizaram algum 

tipo de edição nas feições, bem como a quantidade de edições nelas efetuadas. O 

resultado é salvo em um arquivo temporário e a soma das quantidades é computada 

para a quadrícula cuja consulta esteja sendo executada.  

Definido essa soma, o banco de dados é preenchido, atribuindo o número de 

colaboradores que atuaram em uma quadrícula específica, bem como o respectivo 

número de edições. O diagrama a seguir (Figura 9) apresenta a sequência de 

operações do algoritmo para preenchimento do banco de dados. 

Após computar os referidos valores para cada quadrícula, foi preciso atribuir 

essas quantidades às áreas de interesse. Isso se deu interceptando as quadrículas 

aos polígonos do zoneamento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9: Sequência para extração de informação do OSM. 
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Definição e Espacialização da Concentração de Pessoas 
 

Para retratar a concentração de pessoas, duas vertentes foram abordadas: as 

aglomerações devido às atividades econômicas da região e aquela percebida pela 

densidade populacional e de domicílios. No primeiro caso, admitindo que as atividades 

econômicas de uma localidade são condicionantes para a aglomeração de pessoas, 

a variável estipulada como representativa dessa aglomeração corresponde a 

densidade de estabelecimentos com registro formal na cidade de Curitiba. Já a 

densidade populacional e de domicílios buscou retratar a aglomeração de pessoas 

em função do local onde reside a população.  

Para atribuir a densidade de estabelecimentos às zonas e setores recorreu-

se a um processo de geolocalização dos endereços de estabelecimentos comerciais 

fornecidos pela Secretaria Municipal de Finanças de Curitiba. Após o processo, a 

sobreposição dos endereços sobre os polígonos do zoneamento permitiu a contagem 

desses dentro de cada polígono. A imagem abaixo (Figura 10) ilustra o exposto.  

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 10: Vinculação do número de estabelecimentos. 
 

Já para atribuir os valores de densidade populacional e de domicílios para as 

zonas ou setores, uma vez que a grade estatística do IBGE detém a informação 

referente ao número de habitantes e de domicílios por quadrícula, recorreu-se a esta 

para vincular a informação aos polígonos do zoneamento. Conforme mostra a imagem 

a seguir (Figura 11), realizando a interseção das zonas e setores (A) com a grade (B), 

foi possível obter uma camada de pequenos fragmentos cujas áreas foram calculadas 
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(C). Esses fragmentos passaram a possuir como informação, tanto a identificação da 

zona ou setor, como a densidade populacional e de domicílios das quadrículas. 

 
 

 

 

 

 
 

Figura 11: Vinculação da densidade populacional e de domicílios. 
 

 

Como havia a possibilidade de uma zona ou setor se vincular a diferentes 

densidades populacionais e de domicílios (D), foram calculados, para cada um, uma 

densidade única. Esta considerou os valores de densidade dos fragmentos 

pertencentes às diferentes zonas ou setores, bem como as áreas dos fragmentos e 

setores. A Equação 1 e a Equação 2 demonstram o enunciado, sendo que tal 

ponderação se deu em função do valor de área dos fragmentos. 

 

 = ( ∗ ) Equação (1) 
 = á   á      Equação (2) 

Em que:  

a) D: Densidade populacional ou de domicílios calculada para cada zona ou setor; 

b) di: Densidade populacional ou de domicílios dos fragmentos; 

c) fi: Fator de ponderação calculado em função da área dos fragmentos. 

 

Influência da aglomeração de pessoas na dinâmica de colaborações 
 

O cálculo da correlação entre a aglomeração de pessoas e as variáveis 

representativas da IEC buscou delinear a influência da primeira na dinâmica das 

colaborações na plataforma OpenStreetmap. Para fins de análise calculou-se o 

coeficiente de correlação de Pearson entre as variáveis. Conforme Moore (2007), o 

coeficiente de Pearson mensura a direção e o grau da relação linear entre duas 

variáveis quantitativas. Dessa forma, são considerados valores abaixo de 0,40 como 
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insignificantes ou de baixa correlação; entre 0,40 e 0,69 de moderada correlação e; 

acima de 0,70 como de forte correlação. 

Além do cálculo de correlação entre os valores de densidade, ou seja, valores 

que medem a concentração das variáveis dentro de cada zona ou setor, foram 

calculadas as correlações a partir dos valores absolutos. Neste último caso 

consideraram-se os valores brutos retirados das fontes de dados.  

Na tabela 2, apresentada na página 63 ao analisar os valores absolutos das 

variáveis verificou-se a influência do número de domicílios (V4) e de habitantes (V5), 

bem como da quantidade de estabelecimentos (V6) por zona ou setor, na dinâmica 

de edições (V2 e V3). Os altos valores positivos encontrados, todos acima de 0,90, 

permitem pressupor que as colaborações na plataforma OSM, para as diferentes 

áreas do zoneamento crescem à medida que o número de habitantes, domicílios e 

estabelecimentos comerciais aumenta.  

Apesar do forte indício de correlação, um cuidado deve ser tomado ao se 

considerar como verdade a afirmação. Uma vez que as zonas e setores possuem 

valores de áreas distintos, é possível que estes tenham sido determinantes para as 

altas correlações encontradas. Isso fica evidente, pois conforme a tabela existe forte 

correlação entre a variável Área (V1) e as demais variáveis analisadas a partir de seus 

valores absolutos (V2, V3, V4, V5 e V6). 

Diante disso, a confirmação da influência da concentração de pessoas na 

dinâmica de colaborações se deu pelo cálculo das correlações das densidades das 

variáveis. Isentas da influência dos valores de área, tanto o número de colaboradores 

(V7), como de edições (V8) por km², possuem forte correlação com a densidade de 

estabelecimentos (V11). Os valores acima de 0,90 confirmam que o fato de uma zona 

ou setor possuir intensa atividade econômica, é um fator determinante para o aumento 

das colaborações. 

É interessante ressaltar que a aglomeração de pessoas, derivada das 

atividades econômicas influência em maior grau a dinâmica de colaborações, do que 

a aglomeração derivada do local onde as pessoas residem. Isso se evidencia devido 

a correlação encontra entre a densidade de colaboradores (V7) e de edições (V8), 

com a densidade de domicílios (V9).  

O mesmo ocorre na comparação com a densidade populacional (V10). Ao compará-

la com a densidade de edições (V8), apesar de alta, o valor atinge apenas 0,71. Já 
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com a densidade de colaboradores (V7), a correlação é avaliada como moderada, 

assumindo o valor de 0,66.  

Área em km² (V1); Número de colaboradores por zona ou setor (V2); Número 

de edições por zona ou setor (V3); Número de domicílios por zona ou setor (V4); 

População por zona ou setor (V5); Número de estabelecimentos por zona ou setor 

(V6); Número de colaboradores por km² (V7); Número de edições por km² (V8); 

Número de domicílios por km² (V9); Número de habitantes por km² (V10); Número de 

estabelecimentos por km² (V11). 

Tabela 2: Correlações entre as variáveis e a dinâmica de colaborações. 
 

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 

V1 1,00 
          

V2 0,96 1,00 
         

V3 0,93 0,99 1,00 
        

V4 0,86 0,95 0,96 1,00 
       

V5 0,88 0,95 0,95 1,00 1,00 
      

V6 0,83 0,94 0,95 0,98 0,97 1,00 
     

V7 0,24 0,08 0,04 0,03 0,07 0,12 1,00 
    

V8 0,27 0,10 0,04 0,03 0,07 0,11 0,99 1,00 
   

V9 0,14 0,01 0,08 0,20 0,17 0,28 0,82 0,86 1,00 
  

V10 0,09 0,06 0,13 0,30 0,27 0,33 0,66 0,71 0,97 1,00 
 

V11 0,19 0,09 0,07 0,02 0,04 0,11 0,94 0,93 0,85 0,69 1,00 
 
 

Identificada a dependência entre a dinâmica de colaborações e as variáveis 

representativas da aglomeração de pessoas, realizou-se a classificação e 

comparação desta. Nesta etapa a intenção foi apresentar visualmente as áreas em 

que as variáveis se equivalem. Os mapas a seguir (Figuras 12 a 17) apontam as zonas 

e setores em que há maiores e menores concentrações de pessoas, contrapondo 

essas áreas aquelas em que há maior e menor intensidade de colaborações 

espaciais. Os gráficos associados às representações demonstram no eixo das 

ordenadas, a variação na dinâmica de colaborações em função dos valores 

representativos da aglomeração de pessoas, expostos no eixo das abcissas. 
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Figura 12: Número de domicílios e de colaboradores por km² 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 13: Número de habitantes e de colaboradores por km². 
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Figura 14: Número de estabelecimentos comerciais e de colaboradores por km² 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 15: Número de domicílios e de edições por km² 
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Figura 16: Número de habitantes e de edições por km² 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 17: Número de estabelecimentos comerciais e de edições por km² 
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CONCLUSÃO 
  

O objetivo deste artigo foi apresentar a dependência da dinâmica de 

colaborações espaciais na plataforma OpenStreetmap, frente a concentração de 

pessoas, seja ela derivada das atividades econômicas de uma região ou da localidade 

em que as pessoas residem. A divisão do território escolhido como caso de estudo a 

partir do seu zoneamento permitiu comparar diferentes áreas em função das suas 

atividades e usos predominantes do solo. Visto que a hipótese inicial era a de que 

áreas economicamente ativas detinham dinâmica de colaborações mais acentuada 

do que áreas com pouca atividade, foi possível afirmar que as zonas e setores de 

cunho comercial são os que possuem maior volume de edições na plataforma 

OpenStreetmap.  

Outro aspecto do município estudado é que algumas áreas com volume 

acentuado de colaborações correspondem, também, aos principais eixos de ligação 

da cidade. Isso comprova que um dos parâmetros para avaliar a dinâmica de 

colaborações é o seu aumento em função da ramificação do sistema viários das 

cidades, conforme já estudado por diversos autores (ATHER, 2009; KOUNADI, 2009; 

SEHRA; SINGH; RAI, 2017; WOLF et al., 2011).  

Por fazer parte de um estudo mais abrangente, que tem por objetivo definir 

variáveis intrínsecas de qualidade para os dados colaborativos, a principal 

colaboração para estudos futuros se deu nesse aspecto, ou seja, identificar possíveis 

variáveis de qualidade. Foi possível definir como parâmetros adicionais de qualidade 

espacial para os dados colaborativos, a concentração de estabelecimentos comerciais 

e a densidade populacional e de domicílios. 

Uma vez que se admitiu como parâmetro de qualidade para os dados 

colaborativos a (IEC), é importante ressaltar que o presente artigo apenas define 

possíveis variáveis de qualidade, já que a IEC não foi testada como variável capaz de 

retratar a confiabilidade VGI. Assim, devido às altas correlações encontradas, admite-

se que, em regiões em que a predominância econômica se molda pelos setores 

secundário e terciário, como é o caso de Curitiba, áreas de intensa atividade 

econômica podem indicar que os dados colaborativos nela existentes possuem maior 

confiabilidade. Com ressalva, novamente, que essa confiabilidade se dá quando é 

avaliada em função da Inteligência Espacial Coletiva. 
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3.2 ARTIGO 2 - INFERENCE OF POSITIONAL ACCURACY OF COLLABORATIVE 

DATA FROM INTRINSIC PARAMETERS 

 
Abstract: Updating reference maps is the focus of research on the use of VGI 

in countries with a deficit of spatial data. However, in order to use collaborative data, 

one needs to know their quality. Most researchers use comparative metrics for this 

purpose, i.e. they compare collaborative data with official data considered to be more 

reliable. This study does not consider this method adequate. Therefore, using the 

Geographically Weighted Regression method defines Collective Spatial Intelligence as 

a parameter to explain the positional accuracy of collaborative data. The results show 

that the variables used to represent the Collective Spatial Intelligence are significant 

and can explain up to 93% of the positional accuracy, which points the way to estimate 

the positional accuracy of VGI without direct comparisons between the collaborative 

data and data coming from official databases. 

  
Keywords: Geoinformation quality; VGI; positional accuracy; intrinsic parameters. 
 

 
INTRODUCTION  

 
In many developing countries, where spatial data deficits are common, both at 

large and small scales (Silva & Camboim, 2020), Voluntary Geographic Information 

(VGI) can minimise the consequences of this scenario. In these countries, the focus of 

research on VGI is updating existing cartographic bases (Bravo & Sluter, 2015; 

Machado & Camboim, 2019). In order to use collaborative data, however, one needs 

to know their quality.  

Worldwide, most standards addressing the quality of spatial data are based on 

ISO 19157 (2013). When regulating the procedures for data evaluation, the 

international norm describes six parameters to portray this quality: Completeness, 

Thematic Accuracy, Logical Consistency, Temporal Quality, Positional Accuracy and 

Usability Elements. 

ISO-based, classic measures of quality, specifically positional accuracy, are 

based on comparison with official data. In this case, the official data are considered 

more reliable (Brovelli & Zamboni, 2018; Pascal, Zielstra, & Zipf, 2012). However, if 

the lack of official data causes the search for VGI, then the classic approach of 

measuring spatial data quality based on comparative metrics is not adequate. 
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Therefore, the study of intrinsic parameters proposes alternatives to classic methods 

(Jacobs, 2018; Van Exel, Dias, & Fruijtier, 2010). 

Intrinsic parameters can be understood as VGI quality assessment tools that 

do not use comparative methods to portray the reliability of collaborative data (Mooney 

& Corcoran, 2014). Among the pioneers of this line of reasoning is Haklay et al. (2010), 

who compared the completeness of a set of areas mapped on the OpenStreetMap 

(OSM) platform and edited by different collaborators. Their results showed that, in 

general, feature areas edited by multiple contributors tended to be more wholly 

mapped. Years later, Barron, Neis and Zipf (2014) investigated a range of 25 different 

intrinsic and extrinsic quality indicators to evaluate an OSM dataset. In response, the 

authors pointed to the feasibility of using intrinsic indicators, especially when the 

concept of quality is not rigidly linked to official evaluation parameters.  

In the research of Spielman (2014), Collective Spatial Intelligence (IEC) is the 

parameter investigated to explain the quality of collaborative data. In the study, the 

author conceptualises the IEC as the ability of a group of individuals to generate 

reliable spatial information by the sum of the experiences and individual knowledge of 

the group members. However, for IEC to be used to evaluate a dataset, Spielman puts 

forward that the independence of collaborations and the diversity of opinions are 

requirements. 

Among the most recent works of this strand, Drot et al. (2020) evaluated the 

positional accuracy of features by correlating values of edit histories in the OSM 

collaborative platform. Tian, Zhou and Fu (2019) proposed a density indicator of 

constructions, based on the analysis of the coverage of collaborations to infer the VGI 

completeness of different areas; and Minghini and Frassinelli (2019), who, as a 

function of the dates, occurrences and frequency of edits, as well as the number of 

collaborators participating in the editing processes, implemented an application to 

present the quality of the data quantitatively. 

As can be noted, many of the studies rely on the editing histories of 

collaborative data, in particular, data coming from the OpenStreetMap platform. 

However, especially in developing countries, studies of such parameters are scarce. 

Furthermore, the lack of geospatial databases of known quality, especially on large 

scales at the municipal level, hinders new studies.  

This article defines a set of intrinsic parameters, all available on the 

OpenStreetMap platform's data histories, to represent the Collective Spatial 
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Intelligence of a Brazilian city. Considering Collective Spatial Intelligence as a quality 

parameter, we tested how this parameter influences the positional accuracy of the 

data. Considering the country's reference mapping situation, our method presents an 

alternative to assess VGI quality without direct comparisons with reference data. 

 

 

STUDY CASE 
 

In Brazil only 5.5% of the territory has reference mapping on the scale of 

1:25.0000 (Silva & Camboim, 2020), and on large (urban) scales, the numbers are 

worse. Belo Horizonte (BH), the capital of the State of Minas Gerais, is an exception.  

We chose BH to apply the methodology presented in this article for two 

reasons: i) the city's cartographic base map. The data and metadata it contains are 

made available in a spatial infrastructure by the municipal administration at the BHGEO 

portal, where several vector layers in scale 1:2000; ii) the social characteristics of the 

city. According to the United Nations's report on the Fifth Session of the World Urban 

Forum held in Rio de Janeiro - Brazil (UN HABITAT, 2010), Belo Horizonte was listed 

as one of the most unequal cities in the world. We believe its inequalities can determine 

significant variations in the region's Collective Spatial Intelligence. The following map 

(Figure 18) locates the city of BH in Brazil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 18: Location of the study area 
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METHODS 
 

The study method employs an inference model to predict the positional 

accuracy of collaborative data. In the process, the independent variables represent 

Collective Spatial Intelligence. The dependent variable is the difference between the 

coordinates of the features of a set of official data in the study area and the coordinates 

from the OpenStreetMap platform, homologous to the authoritative set. Thus, the 

dependent variable represents the collaborative data's errors calculated by 

conventional metrics. The following flowchart (Figure 19) illustrates the stages of the 

study. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 19: Methodological steps 

 
 

Definition and measurement of independent variables 
 

The choice of independent variables is based on Linus's law. Focused on 

software development, the law says that algorithm errors decrease by opening the 

codes to the community of collaborating programmers (Raymond, 2001). 

In the context of collaborative mapping, the law links VGI quality to 

Collective Spatial Intelligence. For authors such as Flanagin & Metzger (2008), Haklay 

(2010), Sui, Elwood, & Goodchild (2013), among others, the more an area is edited 

and mapped, the higher the quality of the collaborative data in place. Therefore, the 

variables chosen to explain the positional accuracy in the study area are: the number 
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of collaborators participating in the collaborative data editing process (NC) and the 

number of edits (NE) performed. 

An algorithm was created using Python language to extract the 

independent variables from the data available in the OSM platform. In OSM, the 

elements are formed by nodes (points) and ways (lines and polygons). There, each 

element has only one identifier (node id, way id). Therefore, the identifiers of the 

collaborative data mapped in Belo Horizonte were listed, and this list is the input for 

running the algorithm.  

The sequence of operations starts by reading the list of ids. Then, 

the algorithm goes through the listed ids, making a query in the history of each one. In 

the history of each way or OSM node, information such as the date of edition and name 

of the collaborating editor is available. The algorithm reads the number of dates of 

editions performed on the same data and stores it to obtain the number of editions. 

Next, the algorithm counts the number of unrepeated names that participated in the 

editions to obtain the number of collaborators. Finally, the values are added up, and 

another list is generated, this time containing the number of collaborators participating 

in the editing processes and the number of edits made to the data. The algorithm is 

available on (github.com/Caio2008/VGI), and its sequence of execution is shown 

below (Figure 20). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 20: Computational flowchart for obtaining the independent variables 
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Verification of collaborative data's positional accuracy  
 

Among the methods used for measuring positional accuracy, absolute 

measurement is the one that uses points coordinates. In this method, the coordinates 

of the investigated database elements are compared with coordinates homologous 

points in the reference database. Therefore, it is necessary to identify in both 

databases homologous elements and then extract the points of interest. That said, for 

the acquisition of the dependent variable, we propose a way to identify 

correspondences in the reference and the collaborative database.  

Identifying homologous elements in distinct databases requires comparing the 

conceptual data models, and this study did not concentrate on this step, so only two 

types of elements were investigated: buildings and roads. Aiming to simplify the 

identification process of the homologous points, neither the polygons nor the lines were 

compared. Instead, we compared the centroids of the buildings and intersections of 

the road system, respectively.   

In the case of buildings, first, we extracted the centroids from the OSM 

polygons as shown in Figure 21A. Then, the intersection of centroids with the building 

layer of the reference base showed possible homologous buildings as shown in Figure 

21B. In this process, more than one OSM polygon could intersect the same building of 

the reference base. We consider polygons with an area equivalent to at least 50% 

overlap to be homologous according to Figure 21C.  

The main advantage of combining centroids and overlapping areas to identify 

homologous buildings is the high degree of accuracy in identifying correspondences 

between different databases. However, due to the differences in area, perimeter, and 

the geometric format of the polygons, resulting from the vectorisation processes, 

homologous elements sometimes were not identified. 
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Figure 21: Identification process of homologous pairs for buildings 

 
 

As for the road system, we proposed a way to analyse its positional accuracy 

without using linear elements. We hence used points capable of representing its spatial 

distribution. These points were the linear intersections in the road system. 

We initially extracted the intersections between the lines of the street layer of 

the reference base and those between the lines of the OSM base as shown in Figure 

22A to follow. We then created a 12-meter buffer at the intersections of the lines of the 

reference layer as shown in Figure 22B. This value was based on previous studies 

(Haklay, 2010) that found a 6-meter maximum discrepancy between the Ordnance 

Survey street base and the OSM database. As Haklay's study has not yet been tested 

in Brazilian areas, we chose to double the discrepancy value found by the author in 

the United Kingdom, seeking to increase the number of matches in both databases. 

It is evident that one or more OSM intersections can pertain to a single buffer 

and that a single OSM intersection can pertain to two or more buffers simultaneously. 

By doubling the magnitude of the discrepancy described by Haklay, the probability of 

this occurrence also increases. In order to solve this, we counted the number of lines 

at each intersection. Then, we considered the intersections with the same number of 

lines according to Figure 22C as homologous. In case duplicity was maintained, we 

used the shortest distance between the intersections as the last filter. 
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Figure 22: Identification Process of homologous intersections of the roads 

 
 

After identifying a set of homologous points, the errors were calculated. The 

error is the distance between the homologous points, that is, the planimetric difference 

between them. In this article, these errors show the level of positional accuracy of the 

collaborative data. We used them as the dependent variable in our inference model. Equations 3, 4, and 5 show the error calculation for each OSM element that found a 

match in the reference base. 

 

 = −     Equation (3) 
 = −  Equation (4) 
 ℎ =  +  Equation (5) 

                                            
where  e  are the errors of the planimetric components; ℎ is the planimetric 

difference between homologous points; and  and  are the prefixes of the tested base 

and the reference base, respectively. 

 
 

Considerations for choosing the inference model  
 

Choosing the statistical model is crucial in data inference processes. Such 

classic models as the linear regression one are among the best known. Classic models 

use one or more independent variables ( ) to predict the dependent variable ( ) (Field 

& Viali, 2000). According to Equation 6, the variation in ( ) is explained by the intercept 

( 0) and by the relationship of the dependent variable ( ) to the regression coefficients 

( )  
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 = 0 + ∗  Equation (6) 
 

This type of model's efficiency depends on the observations' independence 

(Anselin, 2019); that is, if the observations are correlated, the model can cause 

misinterpretations. When working with spatial data, however, the independence of the 

observations does not always happen. Therefore, some considerations are necessary 

before one applies a model to the data.  

Spatial dependence on data is the first consideration for choosing the 

inference model. According to (Druck, S.; Carvalho, M.S.; Câmara, G.; Monteiro, 

2004), if the phenomena are spatially related, the spatial component implicit in the data 

must be included in the model. Because of this, an analysis of the autocorrelation of 

the dependent variable was performed. The objective was to identify patterns of spatial 

association that could affect the regression coefficients. 

Moran's Index of errors was calculated in order for us to check for the existence 

of spatial dependence. This index assesses the spatial interdependence relationship 

between all points in an investigated region and expresses it through a single value for 

the entire region (O'Sullivan; Unwin, 2010). Equation 7 presents the formulation for 

calculating the Moran Index. 

 
 = ∑ ∑ ( − )( − )∑ ( − )  

Equation (7) 
 

Where: n is the number of elements (census tracts); zi and zj, for i ≠ j and j = i...n, are 

the element values in i and j centred on the z mean of the variable of interest; wij the 

elements of the normalised spatial proximity matrix W, n x n, which indicates the spatial 

relationship for the n elements. 

The efficiency of this type of model depends on the independence of the 

observations (Luc Anselin, 2019), that is, if the observations are correlated, the model 

can cause misinterpretations. When working with spatial data, however, the 

independence of the observations does not always happen. Therefore, some 

considerations are necessary before one applies a model to the data.  

Spatial dependence on data is the first consideration for choosing the 

inference model. According to (Druck, S.; Carvalho, M.S.; Câmara, G.; Monteiro, 

2004), if the phenomena are spatially related, the spatial component implicit in the data 
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must be included in the model. Because of this, an analysis of the autocorrelation of 

the dependent variable was performed. The objective was to identify patterns of spatial 

association that could affect the regression coefficients. 

Moran's Index Global of errors was calculated to check the existence of spatial 

dependence. This index shows the magnitude of the dependence on a geographically 

distributed data set (Anselin, 1995). After the calculation, the Index was submitted to a 

statistical test whose null hypothesis represents the spatial independence of the data. 

With a confidence margin of 95%, (p-value<0.05), it was proved that planimetric errors 

are spatially autocorrelated. 

The following map (Figure 23) shows the spatial distribution of errors. A Local 

Spatial Association Indicator (LISA) was used to group the autocorrelated errors. Blue 

and red dots represent locations where errors are spatially dependent or 

autocorrelated, i.e. their values tend to be similar. Blue points represent locations with 

low error and also low error in their vicinity. Red points represent locations with high 

error and also high error in their vicinity The grey dots are locations without significant 

spatial autocorrelation. As can be seen, several groupings occur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 23: Spatial autocorrelation of the dependent variable 
 

Another consideration for choosing the model concerns the condition of data 

stationarity. In general conventional statistical models considers that the correlations 



78 
 

 

between independent and dependent variables are homogeneous. However, even 

such spatial statistical models as Spatial Lag (SAR) and Spatial Error (CAR) are 

stationary (Anselin, 2019); that is, they consider that the correlations between these 

variables are continuous in space.  

These models generate unique coefficients for all the evaluated points. So, 

when using them, we would assume that the capacity of the Collective Spatial 

Intelligence to explain positional accuracy is the same at all points. 

In order to verify the model's stationarity, we used the Local Indicator of 

Bivariate Spatial Association (Bivariate LISA). Similar to LISA, the Bivariate LISA 

shows whether the value of one variable (A) is spatially related to the values of another 

variable (B) in neighbouring locations (Almeida, 2012). In the following maps (Figure 

24), it can be seen that the correlations between the independent variables and the 

dependent variable are not continuous.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

Figure 24: Spatial correlation between the dependent variable and the independent variables 
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In Figure 24A, blue points represent low error and high editing value; red 

points, high error and low editing value; green points, low error and low editing value; 

and purple points, high error and high editing value. In Figure 24B), blue points 

represent low error and high collaborators value; red points, high error and low 

collaborators value; green points, low error and low collaborators value; and purple 

points, high error and high collaborators value. 

Given the above, we chose an inference model that would consider the non-

stationarity of the data's spatial component in the statistical modelling processes: 

Geographically Weighted Regression (GWR). 

According to Anselin (2019), the GWR model resembles the conventional 

linear regression one and can be described by Equation 8. GWR uses the spatial 

autocorrelation of a set of points (samples) as a spatial component to calibrate the 

model. With that, it generates a regression equation for each tested point 

(Fotheringham, A. S.; Brunsdon, C.; Charlton, 2007). 

 

 ( ) = 0( ) + 1 1( ) + ⋯ + ( ) + ( ) Equation (8) 
   

where:  is the dependent variable at a location ( ); 1 ...  are independent variables; 0 is the intercept at a location ( ); 1...  are regression coefficients at a location ( ), 
and  is the difference between the true value and the estimated value at a location ( ).  

If the independent variables and the dependent variable are known, then the 

GWR adjusts the values of the dependent variable to match the local regression lines. 

Thus, the differences between the true values and the estimated values are known. If 

only the independent variables are known, then the GWR only estimates values for the 

regression coefficients. However, the error between true and estimated values is not 

known. Following (Figure 25) illustrates the mentioned. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 25: Example of the GWR model prediction process 
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: Dependent variable axis; : Independent variable axis;  : Local regression line; 
  : Known independent and dependent variables; 
  : Adjusted dependent variable; : Differences between the true values and the estimated values; 
  : Only known independent variables; : Regression coefficient;         : Independent variable value;                               : Estimated value of the dependent variable. 

 
                     

GWR uses Tobler's First Law as a basis to assess the spatial dependence of 

variables: "All things are related to everything else, but things that are close are more 

related than things that are distant.". It creates a kernel function at each point (i). Thus 

equations are generated based on weights. The GWR estimator assigns more weight 

to near points than to distant ones.  

 
 

Application of the inference model 
 

So far, we have shown how to determine the Collective Spatial Intelligence 

representative variables (independent variables) and verify collaborative data's errors 

(dependent variable). Furthermore, based on our method, we identified 20.034 

homologous points.  

Considering that spatial proximity is the main requirement for applying the 

GWR model, an important consideration was necessary. As the study's objective is to 

use collaborative data as input for the update of official databases, this implies that the 

condition for the application of our method is the existence of an official database. 

Moreover, it must have elements distributed throughout the investigated region and 

allow the verification of planimetric errors of homologous elements collaboratively 

mapped. Once this occurs, collaborative elements without correspondence in the 

official database can have their positional accuracy inferred.  

That said, once the location of the homologous points was known, the 

application of the model began with the distinction between points considered samples 

and test points. The first ones were used to calibrate the model and the others to test 

the method. At this stage, there was no concern in determining a minimum number of 
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samples previously, since in an actual situation, using the whole population of available 

homologous points would be the recommended procedure.   

Therefore, from the total of 20.034 homologous points identified, 10.000 (about 

50%) were used as calibration samples for the model, and the rest were used to test 

the method. The division was done randomly, seeking a homogeneous spatial 

distribution between calibration and test points, 

After selecting the calibration points, we defined how spatial dependence 

would be applied to the models. The choice of the kernel is essential in this step since 

it determines how much points influence locally. The ampler the kernel, the greater its 

local influence. The greater its extension, the more points are used to generate the 

regression coefficients. 

As the spatial distribution of our homologous points is heterogeneous, we used 

an adaptive method to choose the kernel's functions. In this method, the kernel is not 

rigid. Instead, from an interactive process, different kernels are tested at each point. 

Thus, the same number of points are used to generate different equations. 

As for the test points, we ignored the errors calculated by conventional metrics 

to test our methodology's effectiveness. For the calibration points, the GWR 

considered the independent and dependent variables as known. For the test points, 

only the independent variables.   

Following (Figure 26) illustrates the process: the black dots are autocorrelated 

calibration points. In this case, the dependent variable (error calculated by 

conventional metrics) is known. In order to generate the regression coefficients of point 

(S), we used the dependent variable and the independent variables of the remaining 

black points. Red points are test points. In this case, we ignored the errors calculated 

by conventional metrics. To predict the point error (T), regression coefficients are 

estimated based on nearby calibration points. In the example, only the black points 

influence the estimation of the positional accuracy of the point (T), with the most 

significant influence denoted by the point (S). 
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Figure 26: Illustration of the influence of the calibration points on the test T-point. 

 
 

RESULTS AND DISCUSSION 
 

This section presents the results obtained with the application of the inference 

model. It discusses the adherence of the model to reality through the coefficients of 

determination (R²) calculated for each sample point; the distribution of the residuals, 

i.e., the differences between the error values calculated by conventional metrics and 

predicted by the model; and the predictive power of the independent variables, denoted 

by the regression coefficients. 

The R² (Equation 9) is a measure of regression quality that considers the sum 

of squares of the differences between sample values and the mean (SQt), and the sum 

of squares of the differences between sample values and the values predicted by the 

model (SQr). Its function is to indicate, in percentage, which is the advantage of using 

the regression model comparing to the sample mean. A detailed interpretation of this 

coefficient can be seen in (Field & Viali, 2000), but it is noted in Equation 3 that the 

smaller the SQr, i.e. the difference between errors calculated by conventional metrics 

and the errors predicted by the model, the more R² will approach 1 or 100%. As the 

variation of R² lies between 0 and 1, it is interpreted that the further the R² is away from 

zero, the more advantageous is the use of the model in relation to the sample mean.  

 
 ² = −

 Equation (9) 
 

The following map (Figure 27A) shows the spatial distribution of R² for each 

sample point. Mainly in the central areas, the R² reached values that reach 36.2%, and 
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in most areas of the study region, the R² exceeds the value of 7.8%. This shows that 

using the model to predict the positional accuracy of the data is more effective than 

using the sample mean. Moreover, knowing that, in general, the central areas 

concentrate the highest density of collaborations, it can be stated that the spatial 

proximity of collaborations is the determining factor for fixing the independent variables 

chosen as a quality parameter.   

Despite indicating the places of greater adherence of the model to reality, the 

analysis of R² alone is not enough to determine its quality. This is mainly due to the 

sensitivity of the R² to outliers since when a sample value is very discrepant from the 

predicted value, the model tends to be underestimated, and consequently, the R² tends 

to decrease (Field & Viali, 2000). From the impossibility of identifying all the outliers 

present in each set of sample points and in order to confirm that the model is efficient, 

still in Figure 27B, there is the distribution of residuals.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 27: Spatial distribution of model determination coefficients and sample residuals 

 
In the map, the differences between sample errors calculated by conventional 

metrics and the errors predicted by the model are contrasted and spatialised. 
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According to Fotheringham, Brunsdon and Charlton (2007), if the residuals show low 

spatial autocorrelation, the model is not biased, which indicates the quality of the 

modelling. Furthermore, the calculated Moran Index (0.03) proves that the residuals 

are not autocorrelated. 

A second result shows the variation of regression coefficients in each sample. 

Regression coefficients represent the individual capacity of independent variables to 

explain positional accuracy. This capacity is shown in percentage in maps follow.  

We highlight the number of collaborators as the main variable. In locations 

where the model is more efficient, it reaches 93.0%. In the same locations, the capacity 

of the number of editions reaches 57.5%. Again, it is essential to highlight that the 

highest values are found in the central areas, where the density of collaborations is 

higher. This reaffirms that the predictive capacity of the variables is conditioned to the 

spatial proximity of the collaborations. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 

 

Figure 28: Spatial variation of the predictive ability of the independent variables denoted by the 
spatialization of the regression coefficients 
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Our main result is the comparison between the errors of the test points shown 

on upcoming maps. We compared the errors estimated by the model (Figure 29A) with 

those calculated by conventional metrics at these points (Figure 29B). Especially in the 

areas of higher concentration of collaboration, circled on the map, the similarity of the 

values of the errors estimated and calculated by comparative metrics stands out. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 29: Comparison between the estimated error values for the test points and the errors calculated 
by comparative metrics 

 
 

Finally, the same comparison is explained based on another aspect: On the 

maps (Figure 30) on page 86, the map A shows the locations where the difference 

between test points' estimated and calculated errors is less than 2.00 meters. As can 

be seen, 66.6% of the test points are in this category. The same analysis can be made 

for maps B, C, D, and E. 

In terms of probability, we could state that the chance of randomly selecting a 

collaborative feature and the predicted error presenting a difference of up to 2.00 

metres in relation to the error calculated by comparative metrics is 66.6%. 
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As a numerical example, in a random point of the collaborative base whose 

estimated error was 5.00 meters we know with 66.6% reliability that the error value 

calculated in traditional metrics would be between 3.00 and 7.00 meters. With 23.3% 

reliability, that would be between 7.01 and 9.00 meters, 5.5%, between 9.01 and 11.00 

meters and 1.2%, between 11.01 and 13.00 meters. Finally, with only 0.4% reliability, 

it could be between 13.01 and 15.00 metres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 30: Percentage of test points representing the difference between the errors calculated by 
comparative metrics and the errors predicted by the inference model 

 
 
 

CONCLUSIONS  
 

This study presents a way to measure the positional accuracy of collaborative 

data without using official data as a reference. Although we pointed this out as its main 

contribution, we obtained other results that are worth highlighting.  



87 
 

 

One of them is the proof of the influence of Collective Spatial Intelligence on 

VGI quality. In this regard, our study differs from similar ones since, in addition to 

defining variables to represent this intelligence, we were able to measure their ability 

to predict collaborative data planimetric error. 

Verification of spatial dependence on collaborative data can also be 

considered a contribution. For example, when observing patterns of spatial 

autocorrelation in the errors of the data calculated by conventional metrics, we 

concluded that they tend to decrease when local collaboration dynamics increases. 

As a secondary contribution, we highlight the method we used to identify 

homologous points. Several studies on VGI quality use homologous elements, 

whereas our proposal defined an unprecedented way of determining similar elements. 

Given the results obtained, we emphasise the potential of collaborative data. 

The use of this data is crucial, especially in countries with a deficit of spatial data for 

the management and monitoring of public policies since they lack official and shared 

data. This study shows how, even without having official data for comparison, one can 

apply widely available information to estimate the quality parameters of collaborative 

mapping and enable a reliable metric for using such data. The results were tested for 

a Brazilian city. It would be important in the future to use the open-source algorithms 

produced in this study to apply the method in other regions and countries so that it 

would be possible to determine the generalizability of the method in other demographic 

conformations and patterns of contributions in OSM. 

Finally, in the face of the results obtained, some considerations regarding the 

continuity of the work can be pointed out. As the inference of the positional accuracy 

was given at element level, a set of points whose positional accuracy was previously 

calculated by comparative metrics allowed to predict the accuracy of other nearby 

elements, in which the accuracy was unknown. When it comes to updating existing 

databases, the method shows promise. The official standards for evaluating positional 

accuracy, however, are generally based on area delimitations. In this case, the Mean 

Squared Error (MSE) of a set of elements is the measure that allows classifying a 

mapping according to different quality classes. Thus, a recommendation for the 

continuity of the research would be to evaluate the EMQ in previously delimited areas, 

such as defined political boundaries.  
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3.3 REFLEXÕES SOBRE O CAPÍTULO 3 

 

O artigo apresentado neste capítulo teve como resultado principal a inferência 

da acurácia posicional dos dados colaborativos sem a necessidade de comparações 

diretas com dados de referência. Na proposta, a dependência espacial dos dados é a 

base do processo estatístico. Para inferir a acurácia de um elemento em específico, 

foi preciso não somente conhecer as características intrínsecas do elemento 

investigado no que concerne sua relação com a IEC, mas a acurácia posicional de 

outros elementos próximos.  

Em se tratando de atualização de bases cartográficas de países em 

desenvolvimento, onde escassez de dados oficiais é comum, a metodologia aponta 

significativa contribuição para o suprimento deste déficit. Ele mostrou a possibilidade 

de utilizar os dados de bases existentes para calibrar um modelo estatístico, e em 

seguida, aplica-lo para conhecer a acurácia dos dados colaborativos que ainda não 

fazem parte da base de referência.  

A hipótese da tese, entretanto, extrapola esta necessidade, já que ela coloca 

que a Inteligência Espacial Coletiva e as características demográficas e 

socioeconômicas são capazes de prever a qualidade VGI em áreas onde dados de 

referência não se encontram disponíveis. Como a Regressão Geograficamente 

Ponderada depende da correlação espacial entre as variáveis para modelar os dados, 

a inferência da acurácia posicional fora dos limites da região onde estão as amostras 

de calibração, se torna inviável.  

Visando testar a hipótese da tese, o capítulo 4 aborda uma segunda 

metodologia. Fundamentada nos resultados e desenvolvimentos dos artigos 

apresentados no capítulo 3, a metodologia trata a inferência da completude VGI em 

áreas isentas de dados de referência, mas desta vez, sem o uso da proximidade 

espacial como requisito para a aplicação do método.   

 

 

4 INFERÊNCIA DA COMPLETUDE EM ÁREAS SEM DE DADOS OFICIAIS 
 

No capítulo 3 verificou-se em um município brasileiro escolhido como caso de 

estudo, que a aglomeração de pessoas, representada pela densidade populacional e 

pela densidade de estabelecimentos comerciais exerce influência sobre a dinâmica 
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de colaborações na plataforma OpenStreetMap. No estudo, tanto o número de 

colaboradores quanto o de edições representam a Inteligência Espacial Coletiva em 

diferentes áreas. Como a IEC foi considerada um parâmetro de qualidade, admitiu-se 

na ocasião que a concentração de pessoas, resultante destas duas variáveis poderia 

explicar a qualidade dos dados colaborativos. No mesmo capítulo, fixou-se a IEC 

como um parâmetro de qualidade. Tanto o número de colaboradores participantes dos 

processos de edição, como o número de edições realizadas nos elementos OSM, 

foram utilizados como variáveis de qualidade.  

Neste capítulo, tais estudos embasam os métodos propostos para inferir a 

completude dos dados colaborativos em áreas isentas de informação espacial de 

referência. Além da IEC, um novo parâmetro, que considera as diferenças sociais da 

população, é investigado com o intuito de complementar o conjunto de variáveis 

explicativas da completude VGI.  

Resumidamente, a segunda etapa metodológica compreende a estruturação 

de um modelo de aprendizagem de máquina, fundamentado em regras estatísticas 

que se utilizam da IEC e das diferenças demográficas e socioeconômicas observadas 

em uma região de treinamento, para predizer a completude VGI de outra região, 

denominada região teste.  

Para que esta estruturação fosse possível, foi preciso definir e mensurar um 

conjunto de variáveis para representar a IEC e as diferenças demográficas e 

socioeconômicas locais, e em seguida, testar a capacidade de predição dessas 

variáveis. Isso se deu por meio da aplicação de um modelo de regressão espacial, 

que utilizou como variável dependente, índices de omissão previamente calculados 

para diferentes áreas da região de treinamento.  

No fluxograma a seguir (Figura 31) são apresentadas as etapas e insumos 

que permitiram inferir a completude dos dados em uma região “isenta” de dados de 

referência. Como algumas das subetapas que compõem as etapas principais foram 

mencionadas de forma genérica no capítulo anterior, em função da importância para 

o processo de inferência da completude, elas são enfatizadas e detalhadas nos 

subtópicos deste capítulo.   
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Figura 31: Dados e métodos da inferência da completude 

 

 

4.1 DEFINIÇÃO DAS REGIÕES FOCO DE INVESTIGAÇÃO 

 

Como já citado, a hipótese da tese aponta a possibilidade de inferência da 

qualidade VGI, a partir do uso exclusivo de um conjunto de variáveis intrínsecas 

relacionadas aos dados colaborativos. Para testar a eficiência do método, a ideia 

consiste em conhecer previamente a qualidade da região de teste. Após treinamento 

do modelo, aplicá-lo nesta região e comparar os valores de omissão reais aos valores 

previstos pelo método.  

Estabelecido esse critério, duas regiões foram escolhidas como caso de 

estudo. Belo Horizonte, devido às características já apresentadas no capítulo 3 foi 

escolhida como região de treinamento para estruturação das regras estatísticas. E a 

área urbana de São José dos Pinhais, município da região metropolitana de Curitiba-

PR, como região de teste.  

A escolha de São José dos Pinhais como região de teste se deu em função 

de dois aspectos: o primeiro diz respeito à disponibilidade de dados oficiais. Foram 

estes dados que propiciaram a validação dos resultados dos processos preditivos. 

Além disso, tendo em vista que as regiões metropolitanas abrigam grande parte da 

população nacional, cerca de 47% segundo dados do IBGE (2017), e que estas 
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regiões possuem uma série de questões específicas, como as relações econômicas 

e sociais com suas metrópoles, entende-se que este tipo de região é a ideal para 

reprodução do método em diversas outras localidades do território brasileiro. O mapa 

a seguir (Figura 32) localiza ambos os municípios no território Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32: Localização das regiões de treinamento e teste 

 

 

Assim como todos os municípios do país, tanto Belo Horizonte como São José 

dos Pinhais se dividem em setores censitários. Como as pesquisas nacionais, 

voltadas a medir diversas características demográficas e socioeconômicas se dá em 

nível de setor censitário, pelo Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), esta foi a subdivisão estipulada para as regiões de treinamento e de teste. 

Sendo assim, todas as etapas futuras, descritas nos tópicos subsequentes ocorrem 

com base nesta subdivisão. 

 

4.2 UTILIZAÇÃO DE VARIÁVEIS DEMOGRÁFICAS E SOCIOECONÔMICAS COMO 

FERRAMENTA PARA EXPLICAR A COMPLETUDE VGI 

 

A discrepância da dinâmica de colaborações em áreas com alto grau de 

urbanização e áreas rurais ou suburbanas confirmadas por Haklay (2010); as 

observações de Flanagin e Metzger (2008), sobre a relação entre o volume de visitas 
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a um local e a precisão das informações sobre ele; e os resultados de Camboim et al. 

(2015) que apontaram maiores índices de completude e atualização dos dados 

colaborativos em áreas com alto grau de urbanização, podem ser elencados como 

alguns estudos que buscaram explicar a confiabilidade VGI por meio de aspectos 

demográficos. Já a relação entre o conhecimento espacial e a cultura de 

compartilhamento em diferentes grupos sociais investigada por autores como 

Sheppard (2006), Sui et al. (2013) e Thatcher et al. (2016) são indicativos de que as 

diferenças sociais podem afetar a qualidade dos dados colaborativos.  

Diante dessas evidências, e do estudo preliminar apresentado no capítulo 3, 

três variáveis foram definidas para retratar as diferenças socioeconômicas e 

demográficas na região de treinamento (Belo Horizonte): a densidade populacional 

(DP) dos setores censitários; a densidade de estabelecimentos comerciais (DE); e um 

índice de vulnerabilidade social (IVS). A DP retrata a distribuição espacial dos 

habitantes por quilômetro quadrado — Equação (10). Neste estudo, ela sintetiza a 

concentração de pessoas nos setores, como função da localização residencial da 

população.  

 
 DP =   ℎá   2  Equação (10) 

 

Similarmente, a densidade de estabelecimentos (DE) retrata a aglomeração de 

pessoas em função das atividades econômicas existentes nos setores censitários. 

Segundo Paiva e Camboim (2021) há uma relação entre a aglomeração de pessoas 

derivada das atividades econômicas e a dinâmica de colaborações na plataforma 

OSM. Isso ocorre devido à circulação de pessoas em áreas que concentram 

atividades comerciais. Uma vez que no município de Belo Horizonte os 

estabelecimentos comerciais necessitam de um alvará de funcionamento, uma 

camada georreferenciada resultante da geolocalização dos endereços físicos dos 

estabelecimentos é disponibilizada em formato vetorial pela prefeitura municipal. De 

posse desta camada, foram atribuídos para cada setor, o correspondente número de 

estabelecimentos comerciais. Em seguida, atribuiu-se uma densidade de 

estabelecimentos para cada setor, conforme Equação (11). 

 
 =   Á  ²  Equação (11) 
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Por fim, para expressar as diferenças sociais na região de treinamento, um 

índice de vulnerabilidade social (IVS) foi atribuído para os setores. O cálculo do IVS 

se baseia nas prerrogativas do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) 

associadas a metodologia proposta por Goerl et al. (2011). Neste método, as 

diferenças sociais entre setores censitários podem ser quantificadas a partir da análise 

de indicativos de exclusão, desigualdade e pobreza, levantados no Censo 2010. A equação (12) apresenta a fórmula de cálculo do IVS. 

 
 IVS = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 67  Equação 12 

 

Em que: V1 — número de moradores no setor censitário; V2 — média de moradores 

por domicílio; V3 — densidade demográfica; V4 — soma da porcentagem da 

população acima de 65 e abaixo de 12 anos; V5 — domicílios particulares 

improvisados ocupados; V6 — soma das porcentagens dos domicílios sem 

rendimento e com rendimento de até 1 salário-mínimo; V7 — Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM). 

 

 

4.3 INSUMOS PARA OBTENÇÃO DE VARIÁVEIS REPRESENTATIVAS DA IEC 

 

Diferente da acurácia posicional, em que a qualidade dos dados colaborativos 

foi tratada individualmente para cada elemento, a completude requer uma análise por 

área. No capítulo 3, um algoritmo voltado à obtenção do número de colaboradores e 

de edições por área foi apresentado. Na ocasião, os valores representativos da IEC 

eram calculados sobre quadrículas regulares e em seguida, a soma das quadrículas 

era atribuída às diferentes áreas estudadas. Nas fronteiras dessas áreas, quando uma 

quadrícula pertencia a mais de uma área, os valores eram ponderados. 

Buscando obter maior precisão na coleta destes insumos, a aplicação foi 

otimizada. Nesta nova versão, após definir o tipo de subdivisão de uma região sob 

investigação, o usuário obtém de forma automática os valores representativos da IEC 

por área. Como diversos estudos sobre a Inteligência Espacial Coletiva utilizam esse 

tipo de informação, a aplicação se apresenta como uma poderosa ferramenta de 

análise para pesquisas correlatas.  
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Neste estudo em particular, ela permitiu averiguar de forma precisa, tanto o 

número de colaboradores como de edições em cada setor censitário. O 

desenvolvimento da aplicação otimizada foi aceito para publicação nos anais da 

edição 2021 da conferência de software livre e de código aberto da OSGeo, 

FOSS4GEO 2021, sendo apresentado na íntegra no Apêndice 2.  

 

 

4.4 IMPLICAÇÕES DA VARIAÇÃO DA IEC EM DIFERENTES ÁREAS 

 

Obtidos os números de colaboradores e de edições por setor censitário, uma 

importante consideração se faz necessário: como os setores não apresentam formado 

geométrico regular, eles possuem diferentes valores de área. Por consequência, em 

muitos casos, principalmente em áreas urbanas, setores mais extensos tentem a 

possuir mais colaborações do que setores menores. Ao admitir que o número de 

colaboradores e de edições em um setor censitário representa a IEC local, esta 

inteligência poderia ser superestimada em setores de maior área. 

Diante dessa possibilidade, entende-se que a utilização direta do número de 

colaboradores e de edições só é válida quando a proposta se volta a avaliar um 

conjunto de áreas geometricamente regulares. Neste caso, a extensão e áreas não 

afetam as quantidades medidas. Devido a isso, não o número, mas a densidade de 

colaboradores (DC) por km2 e média de edições (ME) por elemento, observadas nos 

setores censitários são tratadas como opções mais adequadas para retratar a 

variação da IEC em diferentes áreas da região de treinamento. As Equações 13 e 14 

apresentam o cálculo de ambas as variáveis.  

   = ú     á  ²  Equação 13      = ú   çõ   ú       Equação 14 
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4.5 CONSIDERAÇÕES PARA MENSURAÇÃO DA VARIÁVEL DEPENDENTE 

 

Os modelos de inferência, em especial os de regressão, se utilizam de uma 

variável dependente que é explicada por uma ou mais variáveis independentes 

(FIELD, 2000). Visto que nos itens anteriores, a aquisição das variáveis 

independentes foi relatada, este tópico apresenta os procedimentos que antecedem a 

obtenção dos índices de omissão dos setores censitários da região de treinamento. 

Tais índices equivalem a variável dependente a ser modelada nas etapas futuras. 

Para obter os índices de omissão, recorreu-se aos convencionais métodos de 

avaliação de dados espaciais. A base teórica para tal advém das métricas 

apresentadas pela Especificação Técnica para o Controle de Qualidade de Dados 

Geoespaciais da Diretoria de Serviços Geográficos do Exército Brasileiro, bem como 

pelas orientações do Manual Técnico de Avaliação da Qualidade de Dados 

Geoespaciais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Como ambos são 

baseados na norma da ISO 19.157, todo o processo de avaliação da qualidade dos 

dados nos setores censitários, se vincula diretamente ao padrão internacional.   

Duas etapas antecederam a aquisição dos referidos índices, sendo uma 

delas, a identificação de feições homólogas entre a base de referência e a base 

OpenStreetMap. No caso da acurácia posicional, o artigo apresentado no capítulo 4, 

se baseou em dois tipos de feição, as vias e as edificações. Para medir a completude 

dos dados, o processo foi ampliado. Dessa forma, a verificação dos dados 

colaborativos ausentes abrangeu todas as feições do modelo conceitual da base de 

referência.  

Devido à importância desta identificação para a aquisição de índices 

confiáveis para a região de treinamento, realizou-se previamente uma análise dos 

modelos conceituais da base oficial de Belo Horizonte e da base OSM. Foi a partir 

desta análise que as camadas de informação passíveis de comparação foram 

identificadas.   

 

4.5.1 Avaliação dos modelos de dados conceituais como requisito para geração de 

índices de omissão 

 

Os métodos convencionais de avaliação dos dados espaciais, que utilizam de 

dados oficiais como referência para inferir a qualidade de outro conjunto de dados, 



96 
 

 

requer a determinação de pares homólogos de feições nas duas bases (ISO 19.517, 

2013). Quando a comparação é realizada em ambiente SIG, a diferenciação das 

feições em camadas de informação facilita a identificação dos homólogos.  

No presente estudo, o problema central em identificar feições homólogas 

entre os dados de referência e os dados OSM consiste em identificar semelhanças na 

estrutura hierárquica dos modelos conceituais de representação de cada base. Além 

disso, como o foco de avaliação da qualidade se dá por setor censitário, a utilização 

de feições homólogas, cujas dimensões espaciais excedem as dimensões dos setores 

não é apropriada, já que suas relações espaciais não são inequívocas. Como forma 

de ilustrar o exposto, a Figura 33 apresenta duas situações: uma de relação espacial 

inequívoca entre o elemento mapeado e os setores censitários, e uma de relação 

ambígua, em que o elemento se relaciona espacialmente com dois setores. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33: Relações espaciais entre as feições e os setores censitários 

 

No diagrama abaixo (Figura 34) as principais camadas de informação da base 

de referência e suas relações com os setores censitários de Belo Horizonte são 

dispostos.  Como se pode observar, as camadas em verde correspondem às feições 

pertencentes a um único setor, e por isso, suas relações com os setores censitários 

são inequívocas. Já as camadas em laranja denotam as feições cujas dimensões 

espaciais excedem a dimensão dos setores. Assim, as feições dessas camadas não 

foram utilizadas nos processos de identificação dos pares homólogos. 
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Figura 34: Relação das camadas de informação com os setores censitários 

 

Quanto aos dados OSM, sua geometria é formada por elementos. Esses 

elementos são denominados de nodes, ways e relations. Fazendo um paralelo com 

as estruturas de dados vetoriais geralmente utilizadas nos SIGs, um node 

corresponde a um ponto; uma way a uma linha ou polígono; e uma relation pode ser 

definida como uma forma de agrupar feições que não podem ser descritas apenas por 

ponto, linhas ou polígonos. 
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Uma way é formada por nodes e é utilizada para descrever caminhos e áreas. 

Os nodes, quando inseridos isoladamente na plataforma colaborativa, descrevem 

feições pontuais, mas também podem ser utilizados como forma de simbolizar feições 

de área. Já a utilização de uma relation, se dá apenas no agrupamento de objetos 

com mesmo nome ou outras características comuns. A utilização de uma relation para 

retratar os caminhos de um condomínio cujas ways possuem o mesmo nome e 

pertencem a uma mesma área, é um exemplo de como uma relation descreve os 

elementos OSM. 

Enquanto nas bases oficiais, tanto da região de treinamento como da região 

de teste, os atributos das feições possuem estrutura fixa, em que a classificação se 

dá segundo suas propriedades espaciais (camadas de informação ou layers), os 

elementos OSM possuem atributos com formato livre. Dessa forma, são armazenados 

segundo um modelo complexo de dados composto por diferentes formatos.  

Na plataforma colaborativa, tais elementos são classificados por tags. Essas 

tags são formadas por keys e values que descrevem recursos específicos para cada 

tipo de elemento. São as tags que dão o significado semântico do que é mapeado.  

Aplicativos e APIs como Osmose, Osmfilter Geofabrik, Osmconvert, 

OSMDownloader, entre outros, permitem a conversão dos dados OSM para uma 

estrutura convencional de dados vetoriais. Esse tipo de recurso permite que os dados 

colaborativos possam ser trabalhados em ambientes SIG. A conversão realizada, 

entretanto, separa os elementos conforme suas propriedades geométricas, gerando 

apenas três camadas de informação (pontos, linhas e polígonos). Sendo assim, a 

comparação direta entre as camadas de informação da base de referência e OSM é 

dificultada.  

No diagrama a seguir (Figura 35) pode-se observar o comportamento 

hierárquico dos dados colaborativos e sua relação com os setores censitários de Belo 

Horizonte após conversão para uma estrutura de dados vetoriais convencionais. Em 

verde, se apresentam os elementos OSM em sua estrutura original na plataforma 

colaborativa. Em laranja, os elementos OSM após conversão para um formato vetorial 

convencional. Suas relações geométricas com os setores censitários também são 

expostas.   
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Figura 35: Dados colaborativos e sua relação espacial com os setores censitários 

 

Como apresentado, objetos OSM convertidos para linhas e polígonos podem 

pertencer a mais de um setor censitário. Diante disso, uma sequência de operações 

fora realizada com o intuito de compatibilizar as camadas de informação da base de 

referência e elementos da plataforma OpenStreetMap. Estas operações permitiram 

agrupar os elementos OSM em camadas de informação, assim, não só a identificação 

dos elementos pertencentes a mais de um setor foi facilitada, mas também, a 

identificação dos homólogos entre as duas bases.  

 

 

4.5.2 Identificação de pontos homólogos 

 

Segundo modelo de dados apresentado (Figura 34), três tipos de feições 

pontuais podem ser utilizados como insumos para estabelecer o vínculo entre as 

feições da base de referência e os elementos OSM. São elas: pontos de ônibus, 

semáforos e estações de metrô. Em função das informações da base de referência, 
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buscaram-se procedimentos para isolar os pontos OSM com características que 

pudessem classificá-los como homólogos aos da base de referência.  

A implantação de pontos de ônibus e estações de metrô é comumente 

realizada próximo aos centros geométricos dos trechos de rua. Os pontos de ônibus, 

em particular, são implantados entre o alinhamento predial e o meio fio (BHTRANS, 

2011). Já na plataforma OSM, esse tipo de elemento é geralmente classificado com 

tags associadas as chaves “bus” e/ou “transport”. Utilizando a camada de trechos de 

rua da base de referência, seus respectivos centros geométricos foram extraídos. 

Posteriormente, criou-se sobre eles uma área de influência (buffer_1) baseado no 

comprimento do trecho (1/3 do comprimento). Os pontos OSM contidos fora do 

buffer_1 foram descartados como possíveis pontos de ônibus (Figura 36A).     

Segundo BHTRANS (2011) o padrão de passeio no município de Belo 

Horizonte possui largura máxima de 3,12 metros. Aplicando essa medida como raio 

para criação de uma segunda área de influência (buffer_2) sobre o alinhamento 

predial da base de referência, obteve-se um novo filtro. Dessa vez, a interseção dos 

pontos OSM com o buffer_2, permitiu descartar pontos OSM não considerados pontos 

de ônibus (Figura 36B).  

Como terceiro filtro, a interseção entre o buffer_1 e o buffer_2, resultou em 

uma terceira área de influência (buffer_3). Foram considerados homólogos aos pontos 

de ônibus da base de referência, os pontos OSM detentores de tags associadas as 

chaves “bus” ou “transport”, que simultaneamente pertenciam ao buffer_3 (Figura 

36C).  

Já para identificar estações de metrô homólogas nas duas bases, apenas os 

dois primeiros procedimentos foram realizados. Considerou-se homólogos às 

estações de metrô da base de referência, os pontos OSM detentores de tags 

associadas as chaves “transport”, “train” e/ou “subway” que simultaneamente 

pertenciam a mesma área de influência (buffer_1).  
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Figura 36: Identificação de pontos de ônibus homólogos 

 

Quando aos semáforos, segundo Manual de Elaboração de Projetos Viários 

para o Município de Belo Horizonte, este tipo de equipamento urbano deve ser 

implantado atendendo as especificações do Manual Brasileiro de Sinalização de 

Trânsito. Assim, dois critérios são utilizados para definir os locais de implantação de 

sinalização semafórica: a necessidade de sinalização sob a óptica dos pedestres, que 

aponta travessias críticas como foco de estudo para elaboração de projetos, e a óptica 

dos veículos, na qual as transversais entre fluxos de veículos são elencadas como um 

dos fatores para justificar a implantação de sinalização semafórica (CONTRAN, 2014). 

Com isso, entende-se que os cruzamentos entre vias podem ser considerados os 

principais locais para referenciar a existência ou não de semáforos.  

A partir dessa abordagem, foram extraídos os cruzamentos da camada de 

trechos de rua da base de referência. Ao criar uma área de influência (buffer_1) sobre 

os cruzamentos, considerou-se este um primeiro filtro para descartar pontos OSM não 

considerados semáforos. Apenas os pontos OSM contidos no buffer_1 seguiram como 

possíveis semáforos homólogos aos da base de referência (Figura 37A).  

Em seguida, uma vez que a sinalização semafórica na plataforma OSM é em 

geral caracterizada com tags associadas as chaves “traffic_signals” e/ou “signal”, 

foram considerados homólogos, os pontos OSM detentores dessas chaves, e pontos 

da camada de semáforos da base de referência, que simultaneamente pertenciam a 
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Conversão 

mesma área de influência (buffer_1). Nos casos em que mais de um ponto OSM foi 

detectado, considerou-se homólogo o ponto cuja distância euclidiana até o semáforo 

de referência era menor (Figura 37B)  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37: Identificação de semáforos homólogos 

 

4.5.3 Identificação de polígonos homólogos 

 

Por resultar em uma única camada de informação, a conversão dos elementos 

OSM referentes a áreas, se apresentam sobrepostos uns aos outros quando 

trabalhados em ambiente SIG (Figura 38). Devido a isso, e considerando o modelo de 

dados da base de referência, sabe-se que as edificações OSM se sobrepõem aos 

lotes na plataforma colaborativa. Os lotes, por sua vez, se sobrepõem as quadras, 

sendo que essas não se sobrepõem a nenhuma outra camada de área utilizada nesse 

estudo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38: Conversão de dados OpenStreetmap 
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Do exposto, como primeiro passo para identificar polígonos homólogos nas 

duas bases, a análise se deu buscando isolar as edificações OSM. Para tal, um filtro, 

resultante da interseção dos centroides dos polígonos OSM com a camada de 

edificações da base de BH foi criado (Figura 39A). A interseção permitiu isolar um 

conjunto de polígonos considerados como possíveis edificações colaborativas e 

homólogas às edificações da base de referência (Figura 39B).  

Sabendo da possibilidade de mais de um centroide interseccionar uma 

mesma edificação da base de referência, admitiu-se como homólogos às edificações 

oficiais, os polígonos OSM cujo valor de área mais se aproximou da área das 

edificações da base de referência (Figura 39C).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39: Identificação de edificações homólogas 

 

Após identificar os elementos OSM considerados homólogos às edificações 

da base de referência, estes foram excluídos da camada de polígonos OSM (camada 

convertida da plataforma colaborativa). Dessa nova camada, seguindo os mesmos 

procedimentos, buscaram-se na camada de lotes da base de referência, seus 

homólogos OSM. Em seguida, após excluir os elementos OSM considerados 

homólogos aos lotes da base de referência, os mesmos procedimentos permitiram 

identificar as quadras homólogas nas duas bases. 

Quanto aos parques, praças, quadras poliesportivas, campos de futebol e 

cemitérios, um procedimento distinto foi executado. Inicialmente dois filtros foram 

aplicados aos dados OSM com o intuito de descartar polígonos com características 

geométricas não condizentes com as características das camadas de referência.  

A B C 
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No primeiro filtro, a interseção das camadas da base de referência com os 

polígonos OSM, apontou quais objetos colaborativos deveriam ser considerados nas 

análises futuras (Figura 40A). Em seguida, a interseção dos centroides dos polígonos 

OSM remanescentes, com as feições das camadas de referência, indicou quais 

polígonos OSM deveriam ser considerados na análise final (Figura 40B).  

Nesta última análise, a comparação dos valores de área dos polígonos OSM 

e de referência que se interseccionavam, indicou os homólogos nas duas bases 

(Figura 40C). A sequência de ilustrações a seguir exemplificam as operações para 

identificação de polígonos OSM homólogos aos polígonos da camada de parques da 

base de referência.   

 

 

 

 

   

 

   

 

 

 

 

Figura 40: Exemplo de identificação de polígonos homólogos 

 

4.5.4 Identificação de linhas homólogas 

 

Segundo modelo de dados da base de referência, os trechos de ruas são as 

únicas feições lineares, que em sua maioria, pertencem inequivocamente a um único 

setor censitário. Devido a isso, a correspondência de elementos lineares junto aos 

dados da plataforma colaborativa considerou apenas estas feições. 

Para facilitar a identificação dos pares homólogos de trechos de rua, 

entretanto, as análises realizadas não se deram diretamente sobre as linhas que os 

representavam, mas sobre pontos capazes de representar a distribuição espacial 

destes trechos. Sendo assim, tais pontos correspondem aos cruzamentos entre 

trechos de rua.  
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Como precedente para identificação dos cruzamentos homólogos extraíram-

se da camada OSM (camada convertida da plataforma colaborativa) todas as 

interseções entre linhas. O mesmo procedimento foi executado sobre as linhas da 

camada de trechos de rua da base de referência (Figura 41A).  

Em seguida, baseado nos estudos de Haklay et al. (2010), que verificou uma 

discrepância de 6 metros entre a base de arruamentos do Ordnance Survey e a base 

OSM, foram criadas áreas de influência (buffer_1) sobre os cruzamentos dos trechos 

de rua de Belo Horizonte. Admitiu-se como possíveis cruzamentos homólogos, os 

cruzamentos OSM e da base de referência pertencentes à mesma área de influência 

(Figura 41B) 

Sabendo da possibilidade de mais de um cruzamento OSM pertencer a uma 

mesma área de influência, ou de um único cruzamento OSM pertencer 

simultaneamente a duas ou mais áreas de influência, contabilizou-se o número de 

trechos ao qual cada cruzamento se relacionava. Foram considerados homólogos, os 

cruzamentos pertencentes a mesma área de influência e cujo número de trechos 

associados foram reconhecidos como iguais. Na Figura 41C, o exemplo mostra um 

par de cruzamentos homólogos identificados pelo número “2”, nota-se que ambos se 

relacionam com três trechos de rua.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41: Identificação de cruzamentos homólogos 
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4.6 MODELOGEM DOS DADOS 

 

Uma forma clássica de medir a capacidade de predição de variáveis 

independentes em um modelo de inferência estatística se dá pela aplicação de uma 

regressão linear. Nesse tipo de modelo, a reta que representa a relação entre as 

variáveis independentes (X) e dependente (Y) indica a tendência dos dados (FIELD, 

2000). Como ilustrado na Figura 42, (b) corresponde ao coeficiente angular do modelo 

estimado. A variação em (Y) é explicada pela inclinação (b) e pela variação dos 

valores em (X). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42: Ilustração de um modelo estimado pelo método de regressão linear. 

 

Uma vez definidas as variáveis representativas da IEC e das diferenças 

demográficas e socioeconômicas, estas podem ser tratadas como variáveis 

independentes em um modelo de inferência estatística. Se a completude dos dados 

colaborativos na região de treinamento puder ser medida, ela pode ser usada como 

variável dependente. Assim, os coeficientes resultantes da sua relação com as demais 

variáveis independentes, indicariam a capacidade das últimas em explicar a 

completude dos dados. Para obter a variável dependente, então, buscou-se nos 

convencionais métodos de avaliação da qualidade dos dados espaciais, formas de 

aquisição da referida.  

 

4.6.1 Aplicação de métricas convencionais para obtenção de índices de completude 

para os setores censitários  

 

Como explicado no capítulo 2, a completude pode ser observada sob duas 

óticas: a omissão e o excesso de dados. Neste estudo, o interesse se volta à predição 
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de valores que permitam conhecer a porcentagem de itens colaborativos ausentes 

nos setores censitários. Por isso, apenas a omissão de dados é tratada. 

A aplicação da Norma Brasileira ET-CQDG embasou o cálculo de índices de 

omissão nos setores censitários da região de treinamento. Segundo a norma, a 

porcentagem de itens ausentes (omissão de dados colaborativos) pode ser calculada 

pela Equação (15), em que: “itens em falta” corresponde ao número de feições da base 

de referência que não encontram correspondência na base OSM; e “tamanho da referência” corresponde ao número de feições da base de referência. 

 

 Í   ã =   ℎ   ê  
Equação 15 

Como forma de ilustrar o cálculo, o exemplo a seguir (Figura 43) mostra os 

elementos da base de referência que não encontram correspondência na base OSM. 

Como o total dos itens em falta e o tamanho da referência correspondem a 4 e 10, 

respectivamente, a medida de omissão retornada equivale a 0,4 ou 40%.   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43: Exemplo de medida de omissão de dados. 

 

 

4.6.2 Ponderações sobre modelos de inferência  

 

Quando um modelo estatístico é usado para representar um determinado 

fenômeno, sua resposta sempre apresentará erros, ou seja, o fenômeno modelado 

nunca será igual ao fenômeno real (ANSELIN, 2019). Sabendo que a modelagem não 

será perfeita, a perda de informações é inevitável. A escolha do modelo que melhor 

se adeque aos dados, porém, pode minimizar esta perda.  

No caso de modelos clássicos, como o de regressão linear, a perda de 

informação muitas vezes está associada a não modelagem das características 
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espaciais dos dados. Nesse contexto, apesar dos modelos convencionais de 

regressão linear apresentarem uma forma eficiente de medir a capacidade de 

predição das variáveis independentes, a análise do comportamento espacial dos 

dados não deve ser negligenciada. O não atendimento a algumas premissas que 

envolvem tal comportamento pode resultar em interpretações errôneas sobre os 

coeficientes gerados na regressão.  

Neste estudo, a geração de coeficientes confiáveis é uma importante etapa 

da metodologia. Como será explicado futuramente, a estruturação das regras 

estatísticas de inferência propostas depende de uma hierarquização das variáveis 

independentes. Tão logo, escolher o modelo que melhor represente a realidade é 

essencial. Para isso, algumas considerações antecederam a mensuração da 

capacidade da IEC e das variáveis demográficas e socioeconômicas em prever 

índices de omissão para os setores censitários.  

 

4.6.3 Identificação de padrões espaciais nos dados 

 

A primeira consideração para escolha do modelo gerador dos coeficientes de 

regressão diz respeito à dependência espacial dos dados. Conforme Druck et al. 

(2004), a componente espacial implícita nos dados deve ser incluída como 

condicionante do modelo estatístico quando se pretende inferir fenômenos 

geograficamente agrupados. Diante disso, uma análise exploratória sobre os índices 

de omissão previamente calculados para os setores da região de treinamento foi 

realizada. A intenção foi identificar padrões de associação espacial que pudessem 

influenciar a geração dos coeficientes de regressão.  A necessidade da inclusão da 

componente espacial como requisito para modelagem dos dados foi verificada usando 

o Índice de Moran.  

Como forma de ilustrar o exposto, as representações a seguir mostram um 

conjunto de elementos espacialmente próximos e cujos valores exercem influência 

sobre o valor do elemento destacado em azul. No exemplo, a estrutura espacial 

utilizada para o cálculo da autocorrelação entre os elementos da Figura 44A 

compreende somente os elementos vizinhos ao elemento investigado (1ª ordem). Já 

a autocorrelação entre os elementos da Figura 44B é dada por uma estrutura que 

inclui os vizinhos e os vizinhos dos vizinhos do elemento investigado (2ª ordem). Por 

fim, a Figura 44C mostra uma estrutura em que um raio de influência de 500,00 metros 
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é predefinido para selecionar os elementos cujos valores serão usados para verificar 

a autocorrelação com o elemento investigado (raio de influência).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44: Diferentes estruturas de dependência espacial 

 

Como se pode notar, diferentes estruturas espaciais resultam em diferentes 

valores de autocorrelação. No exemplo em questão, a estrutura espacial da Figura 

44B é a que melhor explica a dependência espacial dos dados, já que é ela quem 

detém o maior Índice de Moran.  

Sabendo isso, diferentes estruturas espaciais foram testadas sobre os índices 

de omissão previamente calculados por métricas comparativas. Por consequência, 

diferentes Índices de Moran foram obtidos e testados com margem de confiança de 

95% (p-valor <0,05). Neste processo, a intensão foi definira estrutura espacial que 

melhor representa a dependência espacial dos dados colaborativos. A Tabela 3 

apresenta os valores de autocorrelação obtidos pelas diferentes estruturas testadas. 

 

Método Raio(m) 
Índice de Moran 

calculado 
Grau de confiança 

(Teste P) 

Regra da 
Distância 

200 0,20 ≥95% 

500 0,29 ≥95% 

1000 0,26 ≥95% 

Regra da 
vizinhança 

1ª ordem 0,34 ≥95% 

2ª ordem 0,43 ≥95% 

3ª ordem 0,23 ≥95% 

Tabela 3: Diferentes valores de dependência espacial 
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Conforme exposto, tem-se como estrutura que melhor explica a 

autocorrelação dos dados, a regra da vizinhança de 2ª ordem. Com valor de 0,43, o 

Índice de Moran indica uma dependência espacial significativa. 

No mapa abaixo (Figura 45), o mencionado é comprovado. Utilizando a 

estrutura espacial definida pelo método da vizinhança de 2ª ordem, gerou-se um 

Indicador Local de Associação Espacial (LISA), também baseado no Índice de Moran. 

Segundo Anselin (1995) o LISA representa graficamente a autocorrelação de um 

conjunto de áreas geograficamente próximas. Assim, este indicador permitiu agrupar 

os setores cuja omissão de dados é espacialmente autocorrelacionada.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 45: Dependência espacial da omissão de dados 

 

No mapa, as áreas em vermelho indicam setores onde a omissão de dados é 

alta e cuja vizinhança também apresenta altos índices de omissão. Já os setores com 

baixa omissão de dados e cuja vizinhança possui baixos índices de omissão são 

apresentados em azul. Como as colaborações em diversos setores tendem a ser 

semelhantes às colaborações de setores vizinhos, os modelos clássicos de inferência 

— que não consideram a componente espacial dos dados — foram descartados como 

opção para medir a capacidade preditiva das variáveis independentes.  
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4.6.4 Ajuste do modelo aos dados 

 

A segunda consideração para a escolha do modelo gerador dos coeficientes 

de regressão diz respeito ao seu ajuste à realidade. Como padrões de associação 

espacial foram identificados, buscou-se modelos que utilizam a componente espacial 

implícita nos dados para gerar os coeficientes, esperando com isso, minimizar as 

perdas de informação decorrentes da modelagem estatística. 

Em geral, dois tipos de modelos de inferência propiciam a inclusão da 

componente espacial nos processos estatísticos: os modelos globais, que consideram 

que a estrutura de dependência espacial dos dados é contínua em toda área de 

estudo. E os modelos locais, que consideram que a estrutura de dependência, variam 

nos diferentes locais das regiões estudadas (FOTHERINGHAM et al., 2007). Como 

forma de enfatizar as diferenças entre os dois tipos de modelos, o Quadro 5 apresenta 

as principais características de ambos.  

 

Quadro 5: Características dos principais modelos espaciais de inferência 

Modelos Globais Modelos Locais 

Enfatiza as similaridades da região 
Enfatiza as diferenças ao longo do 

espaço 

Uma estrutura de dependência espacial 

para o mapa inteiro 

Diferentes estruturas espaciais de 

dependência espacial para um mesmo 

mapa  
A estrutura de dependência espacial 

não é passível de classificação, já que a 

autocorrelação é dada globalmente pelo 

Índice Moran 

É possível mapear as diferentes 

estruturas de dependência espacial a 

partir do Indicador Local de Associação 

Espacial  

Exemplos: Spatial Lag Models (SAR); 

Spatial Error Models (CAR) 

Exemplos: Regressão Geograficamente 

Ponderada; Regimes Espaciais 

 

Dado os exemplos do Quadro 5, os modelos citados podem ser descritos da 

seguinte forma: o Spatial Lag Model admite como componente espacial a 

autocorrelação espacial da variável dependente. A utilização dele neste estudo 
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assumiria que a autocorrelação espacial dos índices de omissão calculados por 

métricas comparativas explica a dependência espacial dos dados. Conforme sua 

premissa, os índices de omissão preditos pelo modelo seriam afetados pela 

autocorrelação dos índices de omissão calculados por métricas comparativas, 

conforme Equação 16.  

 

 = + +  Equação 16 
 

Em que: Y é a variável dependente; X são as variáveis independentes; B os 

coeficientes de regressão; p é o peso da autocorrelação espacial, com p = 0 se a 

autocorrelação é nula; W é a matriz de proximidade espacial; WY expressa a 

dependência espacial em Y; e e é o erro do modelo. 

 

Quanto ao Spatial Error Models, sua premissa diz que o erro do modelo existe 

por não conhecermos todas as variáveis que influenciam o fenômeno 

(FOTHERINGHAM et al., 2007). Se pudéssemos adicionar as variáveis 

desconhecidas, o erro do modelo seria eliminado. Diante disso, o Spatial Error Models 

assumiria como componente espacial a autocorrelação dos resíduos (diferença entre 

os índices de omissão calculados por métricas comparativas e os índices de omissão 

preditos pelo modelo), admitindo que as variáveis desconhecidas se encontram 

implícitas neles. Neste estudo, sua utilização implicaria em usar os resíduos como 

componente espacial (Equação 17).  

 

 = + ;   = +   Equação 17 
   

Em que: Y é a variável dependente; X são as variáveis independentes conhecidas; B 

os coeficientes de regressão; We’ são os erros com efeitos espaciais passíveis de 

modelagem; E é o erro não passível e modelagem.   

Com relação aos modelos locais, o Quadro 5 apresenta a Regressão 

Geograficamente Ponderada e o modelo de Regimes Espaciais como opções para 

explicar a completude dos dados nos setores censitários. No primeiro caso, a variação 

espacial, ou seja, a dependência espacial é modelada de forma gradual. De acordo 

com Nakaya et al. (2016), o modelo GWR se assemelha a uma regressão linear 
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múltipla. O uso do GWR para mensurar a capacidade das variáveis independentes 

em explicar a omissão de dados implicaria em definir um modelo de regressão para 

cada setor censitário, utilizando sua correlação com setores próximos, como 

componente espacial.  

Por fim, o modelo de Regimes Espaciais consiste em regionalizar, dentro de 

uma mesma localidade, diferentes áreas com características espaciais semelhantes 

(FOTHERINGHAM et al., 2007). Neste caso, um modelo de regressão é criado para 

cada sub-região, sendo estas, definidas em função de um padrão de similaridade 

previamente definido.  

 

4.6.5 Verificação da condição de estacionariedade dos dados 

 

Outra consideração, anterior a escolha do modelo gerador dos coeficientes de 

regressão consiste na observação da condição de estacionariedade dos dados. Os 

modelos convencionais de regressão — e até mesmo os modelos espaciais globais 

como o SAR e o CAR — são ditos modelos estacionários (LU et al.; 2014), ou seja, 

consideram que a relação entre a variável dependente e as independentes é contínua 

no espaço. Como tais modelos geram coeficientes únicos para todas as áreas 

avaliadas, sua utilização implicaria em assumir que o poder das variáveis 

independentes em explicar a completude dos dados é o mesmo em toda a região de 

treinamento. 

Para verificar a condição de estacionariedade dos dados recorreu-se ao 

Indicador Local de Associação Espacial Bivariado (LISA Bivariado). Similar ao LISA, 

o LISA Bivariado tem como objetivo descobrir se o valor de uma variável em um dado 

local está relacionado espacialmente com os valores de outra variável observada em 

locais vizinhos (ANSELIN, 2019).  

Ao aplicar o LISA bivariado, contrapondo as variáveis independentes com os 

índices de omissão previamente calculados por métricas comparativas, foi possível 

notar que a dependência espacial entre ambos não é contínua, pois assume padrões 

regionalizados. Dada esta condição, o uso de modelos espaciais globais — que 

consideram constante a dependência espacial dos dados — também foi descartado 

como forma de medir a capacidade da Inteligência Espacial Coletiva e das 

características demográficas e socioeconômicas em explicar a completude dos dados 

colaborativos.  
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Nos mapas que seguem (Figura 46), as áreas em azul destacam os 

agrupamentos de setores com altos valores de omissão de dados e cujos setores 

vizinhos possuem baixos valores em suas variáveis independentes. As áreas em 

laranja representam os agrupamentos de setores com baixos índices de omissão e 

cujos setores vizinhos apresentam altos valores em suas variáveis independentes. As 

áreas em verde indicam os agrupamentos de setores com alta omissão de dados e 

setores vizinhos com altos valores em suas variáveis independentes. Por fim, as áreas 

roxas representam os agrupamentos de setores com baixos índices de omissão e 

setores vizinhos com variáveis independentes também de valores baixos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46: Correlação entre as variáveis na região de treinamento 
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Nas representações, nota-se que o índice de vulnerabilidade social é a única 

variável que apresenta correlação positiva em relação aos índices de omissão. Nas 

áreas indicadas, a omissão de dados tende a diminuir à medida que a vulnerabilidade 

social dos setores diminui. As demais variáveis apresentam correlação negativa. Por 

consequência, a omissão de dados diminui conforme os valores das variáveis 

aumentam. 

 

4.6.6 Indicador estatístico para escolha do modelo  

 

Como sabemos, a inevitável perda de informação decorrente dos processos 

de modelagem estatística pode ser minimizada com a escolha do modelo que melhor 

se adequa aos dados. Alguns critérios são capazes de estimar esta perda, e em razão 

disso, ajudam a escolher entre diferentes opções, os modelos mais condizentes com 

a realidade. Um desses critérios é o denominado Critério de informação de Akaike 

(AIC). Segundo McElreath (2015), o AIC estima a quantidade relativa de informação 

perdida por um determinado modelo.   

A interpretação do método de Akaike é bastante complexa, depende da teoria 

da máxima verossimilhança, da teoria da informação e do conceito de entropia da 

informação. Descrito no trabalho de Burnham e Anderson (2002), admite-se que 

quanto menor a pontuação do Akaike calculado para um modelo, menos informação 

ele perde. Ao comparar diferentes modelos, o mais confiável é aquele com a menor 

pontuação. 

Neste trabalho, o Critério de Akaike não é tratado como recurso primordial 

para a escolha do modelo gerador dos coeficientes de regressão, pois seu valor dá 

apenas uma estimativa da perda total de informação decorrente dos processos de 

modelagem. Isso quer dizer que se um determinado modelo não se adequa aos dados 

em algumas áreas (mesmo que estas sejam outliers), seu valor pode subestimar a 

capacidade de explicação do modelo testado.  

Como os modelos clássicos de regressão e os modelos espaciais globais já 

haviam sido descartados como forma de gerar os coeficientes de regressão, calculou-

se o Akaike apenas como critério de escolha entre os modelos remanescentes (a 

Regressão Geograficamente Ponderada e a Regressão por Regimes Espaciais). A 

tabela 4 apresenta o Akaike calculado para ambos os modelos.  
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 Regressão Geograficamente 
Ponderada 

Regressão por Regimes 
Espaciais 

AIC -6672,29 -5981,74 

 

Tabela 4: Seleção de modelos pelo Critério de Akaike 

 

 

4.6.7 Obtenção dos coeficientes de regressão 

 

Identificado o modelo de Regressão Geograficamente Ponderada como o que 

melhor se ajusta aos dados da região de treinamento, sua aplicação permitiu obter os 

coeficientes de regressão para cada setor censitário. Como já mencionado, o GWR 

calcula a autocorrelação da variável dependente de um conjunto de elementos 

espacialmente próximos como componente espacial para geração dos coeficientes de 

regressão de um elemento (i).  

Neste método, a escolha da função de kernel é essencial, pois é ela que 

determina o peso da influência da vizinhança na modelagem dos dados. Quão mais 

extenso for a curva do kernel, mais elementos vizinhos influenciarão a modelagem. 

Quão maior for sua crista, maior o peso dos elementos próximos. 

Como a distribuição espacial dos setores censitários é heterogênea, com 

limites irregulares e diferentes áreas, utilizou-se um método adaptativo para escolher 

as funções do kernel. Neste método, o kernel não é rígido. A partir de um processo 

interativo, diferentes funções foram testadas. Assim, o mesmo número de setores foi 

usado para gerar os diferentes coeficientes de regressão em cada setor. Na 

sequência, são apresentados os resultados da modelagem dos dados nos setores da 

região de treinamento.   

 

4.6.8 Apresentação da modelagem dos dados 

 

Como primeiro resultado, destacamos o ajuste do modelo frente à realidade. 

Esse ajuste é retratado pelos coeficientes locais de determinação R² ajustados e pela 

distribuição dos resíduos (diferença entre os índices de omissão previamente 

calculados por métricas comparativas e os índices de omissão preditos pelo modelo).  
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O R² ajustado sintetiza, a partir de um valor que varia de 0 (0%) a 1 (100%), 

a capacidade do modelo em explicar um determinado fenômeno (FIELD, 2000). 

Quanto maior sua aderência à realidade, mais o R² se aproxima de 1. Quando o valor 

tende a 0, o R² indica que o modelo possui baixa capacidade de predição. Quando o 

R² é ajustado, seu valor sofre uma penalização em função da complexidade do 

modelo, ou seja, é penalizado conforme a quantidade de variáveis independentes 

utilizadas na regressão.  

Quanto a distribuição dos resíduos, Nakaya et al. (2016) esclarecem que  uma 

distribuição espacial aleatória e com baixa autocorrelação espacial indica forte 

aderência do modelo à realidade. Os mapas a seguir apresentam, respectivamente, a 

variação da capacidade de explicação do modelo em retratar a realidade (Figura 47A), 

bem como a distribuição dos resíduos (Figura 47B). O Índice de Moram associado ao 

mapa B permitiu quantificar a autocorrelação espacial dos resíduos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47: Qualidade da modelagem GWR 

 

Quanto aos demais resultados, estes dizem respeito à classificação dos 

setores censitários segundo a capacidade individual das variáveis independentes em 

explicar a omissão de dados. Esta capacidade é a base para a inferência da 
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completude em locais onde métricas comparativas não podem ser aplicadas devido a 

restrição ou inexistência de dados espaciais oficiais.  

Os mapas a seguir (Figuras 48 a 52) mostram como cada variável influencia 

a omissão de dados na região de treinamento. À esquerda tem-se o poder preditivo 

das variáveis nos diferentes setores. À direita, a comprovação da capacidade preditiva 

denotada pela estatística t dos coeficientes calculados. 

A estatística t foi usada para testar a hipótese de os coeficientes de regressão 

terem sido gerados ao acaso (NAKAYA et al., 2016). Assim, nos locais em que o nível 

de significância do teste foi ≥ 95%, conclui-se que a inclusão das respectivas variáveis 

independentes no modelo o torna mais eficiente do que se a variável não houvesse 

sido incluída. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48: Influência da densidade de colaboradores na completude dos dados 
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Figura 49: Influência da média de edições na completude dos dados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50: Influência da vulnerabilidade social na completude dos dados 
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Figura 51: Influência da densidade de estabelecimentos na completude dos dados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52: Influência da densidade populacional na completude dos dados 
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4.7 CONSIDERAÇÕES SOBRE O PODER DE PREDIÇÃO DAS VARIÁVEIS  

 

Nos tópicos 4.1 a 4.6 foi abordada a sequência de processos destinados a 

medir a capacidade da Inteligência Espacial Coletiva e das características 

demográficas e socioeconômicas em explicar a omissão de dados nos setores 

censitários de Belo Horizonte. Como mostrado nos mapas do item anterior, as 

variáveis que atingiram os maiores níveis de explicação sobre a omissão de dados 

foram: a Densidade de colaboradores, que possui uma influência sobre a completude 

dos dados que pode chegar 12,97. O que permite afirmar que se as demais variáveis 

fossem fixadas, a variação de uma unidade na Densidade de colaboradores reduziria 

em até 12,97 a omissão dos dados. E semelhantemente, o Índice de vulnerabilidade 

social e a Densidade de Estabelecimentos, cujas influências atingiram o valor de 3,92 

e 3,90, respectivamente, mostrando como as desigualdades sociais e a aglomeração 

de pessoas, derivada das atividades econômicas locais, podem afetar a completude 

em inúmeros setores. 

Já a Média de edições e a Densidade populacional, cujos valores de influência 

chegaram a 2,42 e 0,04, respectivamente, não se mostraram capazes de explicar a 

completude dos dados. No primeiro caso, devido ao grau de confiança do coeficiente, 

que foi inferior a 95% na maior parte do município. No segundo caso, devido ao baixo 

valor de influência constatado na variável.  

Quanto ao processo estatístico em si, o GWR conseguir modelar 

satisfatoriamente o conjunto de variáveis dentro dos limites do município. Com R2 

atingindo um valor de 95% em grande parte dos setores censitários é possível afirmar 

que o modelo baseado na dependência espacial dos dados foi capaz de explicar a 

completude na região investigada. A distribuição dos resíduos confirma a afirmação, 

já que na maioria dos setores os resíduos encontram-se na faixa de -0,01 a 0,10 

metros. Além disso, a autocorrelação apontada pelo Índice de Moran garante a 

aderência do modelo frente à realidade.   

Caso a completude dos dados fosse desconhecida em alguns setores da 

região avaliada, e se a intenção do estudo estivesse voltada a prever índices de 

omissão para esses setores, a modelagem proposta para medir a referida capacidade 

certamente supriria a necessidade. Nesse caso, os setores detentores de índices de 

omissão calculados por métricas comparativas seriam amostras no processo de 

modelagem. Devido a aderência do modelo GWR aos dados, e ao calibra-lo a partir 
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de um conjunto de amostras, a proximidade espacial destas amostras com os setores 

onde a omissão de dados fosse desconhecida permitiria gerar índices de omissão 

com alto grau de acurácia.  

Apesar do enorme ganho sobre o entendimento da capacidade das variáveis 

em explicar a completude VGI, todo o processo de mensuração apresentado até aqui 

teve sua importância em apenas dois aspectos: Ele permitiu hierarquizar as variáveis 

de inferência segundo sua capacidade de predição e localizar os setores onde está 

capacidade não foi identificada. Nos próximos tópicos, o uso desta hierarquização, 

bem como a exclusão dos setores onde as variáveis independentes não possuem 

influência sobre a omissão de dados, são base para estruturação das regras que 

permitirão inferir índices de omissão na região de teste. Ou seja, em locais onde a 

aplicação de métricas comparativas é inviável devido a inexistência ou 

indisponibilidade de dados de referência.   

 

 

4.8 APLICAÇÃO DO MÉTODO DE INFERÊNCIA DA COMPLETUDE 

 

Conforme visto, o GWR é apresentado como o modelo que melhor se 

adequou ao conjunto de variáveis predefinidas como preditoras da completude VGI 

na região de treinamento. Como sabemos, o GWR utiliza a correlação espacial entre 

elementos próximos, para modelar a variável dependente de um elemento central (i). 

Se a variável dependente do elemento (i) for desconhecida, o modelo usa sua relação 

com um conjunto de elementos próximos, para prever o valor desconhecido. 

Nos casos em que esta condição de proximidade não ocorre, entretanto, o 

processo de inferência se torna inviável. Como a relação de dependência espacial é 

um requisito para aplicação do GWR, sua utilização para prever a omissão de dados 

de setores censitários geograficamente distante dos limites de Belo Horizonte também 

foi descartada.    

Diante desta lacuna buscou-se uma sequência de regras, que baseadas na 

mensuração da capacidade de predição das variáveis independentes, pudessem 

gerar uma estrutura de inferência da completude em setores não pertencentes aos 

limites de BH. Esta sequência de regras se respalda no conceito de machine learning 

ou aprendizado de máquina, que nada mais é que do que uma evolução dos estudos 

sobre o reconhecimento computacional de padrões de dados (HARRISON, 2020). 
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Neste campo das ciências da computação, o aprendizado de máquina explora 

o estudo e construção de algoritmos, sem que os mesmos sejam completamente 

programados por operadores humanos (MUELLER e MASSARON, 2019). Diferente 

de um programa computacional tradicional, em que as rotinas e instruções são 

definidas de forma inflexível, o conceito por traz do aprendizado de máquina denota 

que a criação dos modelos de previsão deve ser guiada por inputs amostrais 

(SANTAELLA, 2020). Isso significa que a formação da estrutura final de previsão se 

orienta de forma indutiva. O algoritmo aprende com os erros de previsão resultantes 

desses inputs, para que a cada interação, a estrutura seja modificada de forma a 

adaptar-se cada vez mais aos dados investigados.  

Entre os métodos de Machine learning, os baseados em árvores de decisão 

são os mais conhecidos e utilizados. O Random Forest ou da tradução não literal, 

“Classificação baseada em floresta” é um deles. Sua conceituação, bem como o modo 

com que o método foi pensado para atender as demandas do estudo é discutida em 

detalhes nos itens subsequentes.    

 

4.8.1 Regras para estruturação de uma árvore de decisão 

 

A ideia que norteia o método Random Forest consiste na criação de um 

número elevado e finito de árvores de decisão. Cada uma dessas árvores representa 

um modelo. As respostas destas árvores são randômicas analisadas e aquela que 

apresenta o melhor desempenho para o conjunto de dados é escolhida para explicar 

o fenômeno investigado (GENUER e POGG, 2020).  

Isto posto, para empregar o método de Classificação baseado em floresta em 

um conjunto de dados, é preciso inicialmente entender o conceito de construção de 

uma arvore de decisão. Conforme Silva et al. (2008), as respostas de uma árvore de 

decisão se alicerçam na ramificação dos dados de entrada (amostras de treino) em 

dois ou mais conjuntos homogêneos. A base dessa divisão é a variável de entrada 

mais significativa (nó raiz). No nó raiz, uma condição é verificada (ramificação), e se 

atendida, o fluxo de crescimento da árvore segue por um determinado ramo até um 

próximo nó. Se a condição não é atendida, a sequência de crescimento segue por 

outro ramo. Guiado pelas amostras de treino, o algoritmo de uma árvore de decisão 

busca as melhores ramificações, sempre encontrando o próximo nó, até a resposta 

final (folhas).  
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Como forma de elucidar o processo, a Figura 53 apresenta um exemplo de 

sequência de regras para construção de uma árvore de decisão baseada na 

mensuração da capacidade de predição da IEC e das características demográficas e 

socioeconômicas da região de treinamento. Na ilustração, um conjunto de 9 setores 

(amostras de treinamento) são dispostas no gráfico de dispersão dos dados. Para 

facilitar a interpretação, apenas duas variáveis são usadas como variáveis 

independentes: a Densidade de colaboradores (DC), disposta no eixo das abcissas e 

o Índice de vulnerabilidade social (IVS), cujos valores se dão no eixo das ordenadas. 

A variável dependente é o Índice de omissão (IO) e seus valores acompanham a 

distribuição dos dados no gráfico.  

O nó raiz (DC) é a variável de maior importância. A partir dela uma primeira 

ramificação é realizada. Nesta ramificação, os dados são divididos em dois grupos: 

aqueles em que DC ≥ 200,00 e aqueles em que DC<200,00. Verificada a condição, a 

segunda variável (IVS) é testada e uma nova ramificação é criada. Dessa vez, os 

dados são divididos naqueles em que IVS≤1 e naqueles em que IVS>1. O processo 

se repete até que os conjuntos de dados sejam devidamente homogeneizados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53: Exemplo de construção de uma árvore de decisão 

 

No exemplo apresentado, os critérios de decisão para estruturação das 

ramificações são de fácil compreensão, já que visualmente é possível vislumbrar o 

agrupamento dos dados. Na prática, entretanto, principalmente quando se trabalha 

com um número elevado de amostras e variáveis, os algoritmos de criação das 



125 
 

 

árvores se baseiam em métodos estatísticos para medir o ganho de informação 

quando da escolha de um determinado critério de crescimento da árvore. Um dos 

métodos disponíveis para este fim é o chamado da Método da Entropia. A definição 

do nó raiz e demais ramificações da árvore de decisão depende desse tipo de método.  

No cálculo da entropia, a probabilidade de ocorrência de um fenômeno é 

usada como parâmetro investigativo (GRUS, 2019). Assim, o ganho de informação de 

um critério, em uma árvore de decisão, é quantificado em função dessa probabilidade.  

A formulação para o cálculo da entropia (E) é denotada pela Equação 18, em 

que: P(i) é a probabilidade de ocorrência do evento (i). Com valor variando de 0 a 1, 

se a entropia se aproxima de 0, isso indica uma maior homogeneidade nos valores 

das variáveis. Já quando a entropia se aproxima de 1, a indicação é que os valores 

das variáveis são heterogêneos (GRUS, 2019).  

 

 =  − ∑[ ( ) ∗ ( )] Equação 18 
 

Quanto ao ganho de informação (G) propriamente dito, este é dado pela Equação 19. A variável independente que detém o maior G, é a melhor opção para ser 

fixada como nó raiz da árvore de decisão. 

 = −  ∑  ( á  ) ∗ ( á  ) Equação 19 
 

Em que: Peso (variável independente) é a razão entre o número de amostras da 

variável independente e o número de amostras da variável dependente, sendo que o 

primeiro se baseia em uma condição predefinida (o valor médio observado, por 

exemplo). 

Usando os dados do exemplo anterior, poderíamos pensar no cálculo da entropia 

para definir, entre as variáveis DC e IVS, a que deveria ser usada como nó raiz. 

Calculando a probabilidade de ocorrência do índice de omissão (IO) acima e abaixo 

de 0,70 (valor médio), teríamos: 

 ( ) ≥ 0,70 = 0,66 Equação 20 
 ( ) < 0,70 = 0,33 Equação 21 

Tão logo, ( ) = −(0,66 ∗ log 0,66 + 0,33 * log²0,33) = 0,91 Equação 22 
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Calculado a entropia de IO, o ganho de informação da variável Densidade de 

colaboradores, G(DC) se dá por: 

 ( ) = ( ) − ∑ ( ) ∗ ( )  Equação 23 

 ( ¹) = ú    ≥ 200ú    = 0,44 

 

Equação 24 

 ( ²) = ú   < 200ú   =  0,55 Equação 25 

 

Como E(DC) = 0,99, então:  

 ( ) = 0,91 − [(0,44 ∗ 0,99) + (0,55 ∗ 0,99)] − 0,07 Equação 26 
   

Já o ganho de informação da variável Índice de vulnerabilidade social G(IVS) se 

dá por: 

 ( ) = ( ) − ∑ ( ) ∗ ( ) 
 

Equação 27 

 ( ¹) = ú    ≤ 1ú    = 0,44 

 

Equação 28 

 ( ²) = ú   > 1ú   =  0,55 Equação 29 

 

Como E(IVS) = 0,99, então:  

 

 ( ) = 0,91 − [(0,44 ∗ 0,99) + (0,55 ∗ 0,99)] − 0,07 Equação 30 
 

Neste exemplo, o ganho de informação das variáveis corresponde a -0,07. 

Isso indica que a capacidade de predição tanto da Densidade de colaboradores, como 

do Índice de vulnerabilidade social é a mesma para as amostras usadas para construir 

a árvore da Figura 53. Assim, qualquer das variáveis poderia ser utilizada como nó 

raiz na estruturação desta árvore em especial. É importante ressaltar que se outras 

amostras fossem utilizadas, o resultado seria diferente. 
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4.8.2 Definição das amostras de treinamento  

 

Neste ponto, uma vez que a entropia dos dados permite testar a capacidade 

de predição das variáveis, o leitor pode fazer o seguinte questionamento: qual a 

necessidade de mensurar esta capacidade pelo método GWR?  

Como o próprio nome sugere, uma Classificação baseada em floresta se 

utiliza de um elevado número de árvores de decisão para gerar suas previsões. A 

estruturação das árvores não pode se basear no mesmo conjunto de amostras. Se 

isso ocorresse, as respostas seriam as mesmas e não faria sentido estruturar mais de 

uma árvore.  

Para que isso não ocorra, os algoritmos baseados em árvore de decisão, 

como o Random Forest, criam cada árvore da floresta, selecionando aleatoriamente 

um determinado número de amostras. Finalizado a estruturação de uma árvore, as 

amostras são repostas, e um novo número de mostras é novamente selecionado 

aleatoriamente para a construção da próxima árvore (GENUER e POGGI, 2020).  

Nesse sentido, é fácil perceber que a capacidade de predição das variáveis 

independentes muda de árvore para árvore em função das amostras selecionadas. 

Isto posto, duas considerações foram ponderadas com o intuito de garantir que a 

aleatoriedade na escolha das amostras não contaminasse a capacidade de predição 

da Classificação baseada em floresta. 

Primeiro: caso todos os setores censitários da região de treinamento fossem 

utilizados como possíveis amostras para treinar o algoritmo, a entropia dos dados 

seria interferida por amostras onde a influência das variáveis independentes não foi 

comprovada. Assim, somente os setores nos quais um alto grau de predição — 

determinado pelo método de Regressão Geograficamente Ponderada — foi 

observado, foram utilizados como possíveis amostras para treinar o algoritmo.  

Na Figura 54, são selecionados setores como possíveis amostras de 

treinamento. No mapa A tem-se os setores onde a influência da variável Densidade 

de colaboradores é maior; no mapa B, os setores onde a influência da variável Índice 

de vulnerabilidade é maior, e no mapa C, os setores onde a influência da Densidade 

de estabelecimentos é maior. No mapa D, a combinação dos setores.  
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Figura 54: Possíveis amostras de treinamento 
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A segunda consideração diz respeito a sensibilidade do aprendizado do 

algoritmo de classificação diante de dados tendenciosos. Como vimos, as 

ramificações das árvores de decisão são guiadas em função das amostras. Se a 

dispersão dos valores da variável dependente forem valores concentrados, 

consequentemente o aprendizado do algoritmo será influenciado por esta 

concentração de valores. Por isso, deve haver um equilíbrio na divisão dos dados 

escolhidos como amostras de treinamento. 

No diagrama de dispersão das amostras previamente selecionadas como de 

treinamento (Figura 55) é possível verificar que a maioria dos setores possui omissão 

de dados acima de 0,8. Isso pode ser explicado pela falta de colaborações, 

principalmente em setores periféricos do município de Belo Horizonte. Usando todo o 

conjunto selecionado, a probabilidade de as previsões da completude informarem 

valores de omissão acima de 0,8 seria tão alta quanto a discrepância entre a 

quantidade de setores com omissão acima de 0,8 e setores com omissão abaixo deste 

valor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55: Dispersão das amostras previamente selecionadas 
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Para minimizar a influência desta tendência no processo de aprendizagem do 

algoritmo, uma filtragem, voltada a eliminar setores com valores de omissão repetidos 

ou sem colaborações, buscou homogeneizar a distribuição dos dados no que 

concerne à variável dependente.  Na Figura 56, a nova distribuição representa a 

definição final das amostras de treinamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56: Homogeneização dos dados amostrais 

 

 

4.8.3 Criação do algoritmo para predição baseada em floresta  

 

Alguns programas computacionais possuem em seu conjunto de aplicações, 

regras para estruturação da Classificação baseada em floresta. Diante disso, avaliou-

se em um primeiro momento a utilização de tais programas para criação das árvores 

de decisão, baseadas nas amostras da região definida como de treinamento. Apesar 

de gerar valores preditos para a região de teste, os programas pesquisados não 

permitiram uma análise detalhada do processo de construção das árvores.  



131 
 

 

Visando um maior controle deste processo, bem como uma maior autonomia 

das etapas supervisionadas de treinamento da classificação, optou-se pela criação de 

um algoritmo especifico para o estudo. Para tal, utilizando a linguagem de 

programação Python, e bibliotecas de aprendizagem de máquina correlatas ao 

método Random Forest, definiu-se uma sequência de instruções computacionais 

voltadas não só a criação aleatória das árvores de decisão, mas a análise dos 

resultados preditivos da classificação. 

Dois conjuntos de dados formam os insumos do algoritmo. As amostras de 

treinamento (setores censitários de Belo Horizonte), e os setores censitários da região 

teste (setores de São José dos Pinhais). Quatro bibliotecas Python foram usadas para 

manipulação dos dados: a biblioteca “pandas”, para estruturação dos dados; a 

biblioteca “numpy” para os cálculos matemáticos e manipulação das matrizes de 

dados; e as bibliotecas “seaborn” e “matplotlib” para plotagem e visualização dos 

dados.  

Para o processo de aprendizagem do algoritmo, ou seja, para a construção 

das árvores da floresta, o conjunto de amostras de treinamento foi previamente 

subdividida em cinco classes. Esta classificação se fez necessária, pois diferente dos 

métodos de regressão, o processo de predição da Classificação baseada em floresta 

é voltado a inferir valores dentro de um intervalo. Na Tabela 5 as referidas classes são 

denotadas, sendo o foco da classificação os índices de omissão das amostras de 

treinamento.  

 

 

 

 

 

 

Tabela 5: Classificação das amostras de treinamento 

 

Uma vez classificadas as amostras de treinamento, utilizou-se do classificador 

“RandomForestClassifier”, disponível na biblioteca “scikit-learn” para gerar as árvores 

de decisão. Esta biblioteca detém diversas ferramentas de validação de modelos 

estatísticos, e por isso foi usada como forma de garantir a correta definição das 

ramificações determinadas pelo classificador. O processo de aprendizagem é 

Índice de omissão das amostras de treinamento 
entre 0,00 e 0,20 
entre 0,21 e 0,40 
entre 0,41 e 0,60 
entre 0,61 e 0,80 
entre 0,81 e 1,00 
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finalizado com a aplicação do método “ensemble”, responsável por combinar o 

resultado dos múltiplos modelos (árvores) na busca dos melhores resultados. 

Após treinar o algoritmo, o processo de predição se iniciou com a aplicação 

do classificador para prever as classes dos setores da região base. O algoritmo está 

disponível em (github.com/Caio2008/VGI1) sendo a sequência do processo 

apresentada no diagrama abaixo (Figura 57).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57: Processo de predição do algoritmo baseado em floresta 

 

 

4.9 APRESENTAÇÃO DA QUALIDADE DA INFERÊNCIA NA REGIÃO TESTE 

 

Este tópico apresenta os resultados do processo de inferência da completude 

nos diferentes setores da região teste. Tais resultados sintetizam a comparação entre 

os valores de omissão preditos pela Classificação baseada em floresta e a omissão 

baseada em métricas comparativas.  

É importante destacar, que no caso da região de teste, todas as etapas para 

obtenção, tanto das variáveis independentes, como para o cálculo dos índices de 

omissão por métricas comparativas, seguiram os mesmos protocolos das etapas 

realizadas na região de treinamento. Apenas com relação a Densidade de 

estabelecimentos, diferente da região de treinamento, foi preciso realizar um processo 
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de geolocalização dos endereços dos estabelecimentos comerciais de São José dos 

Pinhais. Os insumos para tal processo foram obtidos junto ao setor fiscal da prefeitura 

do município.   

Como a única finalidade do cálculo de índices de omissão por métricas 

comparativas na região de teste se destina a testar a eficiência do método, seu cálculo 

corresponde a última etapa deste trabalho. Sendo assim, em nenhum momento tais 

valores foram utilizados na estruturação de regras voltadas à previsão da omissão de 

dados pelo método de classificação baseado em floresta. 

No mapa a seguir (Figura 58) é apresentada a classificação dos setores 

censitários urbanos do município de São José dos Pinhais. No mapa da esquerda 

encontram-se classificados os índices de omissão segundo as métricas comparativas. 

Já no mapa da direita tem-se a classificação dos valores de omissão preditos pela 

aplicação do algoritmo de classificação baseado em floresta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Figura 58: Omissão de dados real e predita 

 

A eficiência do método é comprovada segundo os indicadores de qualidade a 

seguir. A disposição dos resultados na matriz de confusão (Tabela 6) permite a 

visualização desta eficiência. No eixo das abscissas tem-se a classificação a partir 

dos métodos oficiais de avaliação da completude. No eixo das ordenadas, a 

classificação a partir dos valores preditos. Na diagonal principal, encontram-se o 
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número de setores classificados corretamente pelo modelo. Fora da diagonal 

principal, os setores não classificados corretamente.  

Dos 6 setores com omissão de dados variando entre 0% e 20%, 5 foram 

classificados corretamente, sendo que 1 foi classificado em uma classe próxima a 

correta. O mesmo aconteceu com os 3 setores com omissão de dados variando entre 

21% e 40%. Neste caso, 2 foram classificados corretamente e 1 em uma classe 

próxima à correta. Dos 11 setores com omissão de dados variando entre 41% e 60%, 

apenas 2 não foram classificados corretamente, ainda assim, ambos foram 

classificados em classes próximas à classe correta. Analogamente, 18 setores com 

omissão de dados variando entre 61% e 80% foram classificados corretamente, 

enquanto apenas três não. Por fim, dos 141 setores com omissão de dados variando 

entre 81% e 100%, 38 não foram classificados corretamente, sendo que 37 foram 

classificados em uma classe próxima à classe correta.   

 

Tabela 6: Matriz de confusão da classificação baseada em floresta 

 

 A espacialização da matriz de confusão no mapa abaixo (Figura 59) otimiza a 

análise. Nele, as áreas em vermelho são os setores cujo modelo superestimou a 

completude dos dados no local em duas classes em relação a completude calculada 

por métricas comparativas. Já nas áreas em laranja a completude foi superestimada 

em apenas uma classe. As áreas em verde representam setores cujo poder preditivo 

do modelo alcançou 100% de eficácia. Por fim, as azuis são os setores cujo modelo 

subestimou a completude dos dados, classificando-os abaixo da omissão por métricas 

comparativas 1 (uma) classe abaixo.  

 

 

 

 

 

      
0% a 20% 5 0 0 0 0 
21% a 40% 1 2 1 0 0 
41% a 60% 0 1 9 1 1 
61% a 80% 0 0 1 18 37 
81% a 100% 0 0 0 2 141 
 0% a 20% 21% a 40% 41% a 60% 61% a 80% 81% a 100% 
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Figura 59: Eficiência do modelo 

 

 

4.10 CONSIDERAÇÕES SOBRE O CAPÍTULO 4 

 

Este capítulo apresentou um método para inferência da completude VGI sem 

a utilização de dados de referência como suporte para comparações. Para sua 

aplicação, o método recorreu a um conjunto de áreas cuja omissão de dados foi 

calculada por métricas oficiais de avaliação dos dados espaciais. A observação de 

valores representativos da Inteligência Espacial Coletiva e das diferenças 

socioeconômicas nestas áreas permitiu treinar um modelo de aprendizagem de 

máquina voltado a classificar áreas onde a omissão de dados era desconhecida. 

Os resultados mostraram que o modelo gerado pelo método possui um índice 

de assertividade de 79,5%. Ao classificar os setores com omissão de dados de até 

40%, o modelo conseguiu um índice de assertividade de 83,3%. Isso comprova que 

nos locais onde a dinâmica de colaborações é acentuada, as variáveis utilizadas para 

explicar a completude dos dados possuem alta capacidade de predição sobre este 

parâmetro de qualidade.  

Para chegar neste índice de assertividade, considera-se como fator 

fundamental a escolha adequada das amostras de treinamento. Para tal, toda a 

sequência de procedimentos, deste a análise dos modelos conceituais das bases de 
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referência e OSM, juntamente com a identificação dos pares de feições homólogas e 

posterior mensuração da capacidade de predição das variáveis independentes foi 

requisitada.  

Ainda assim, mesmo com a elevada assertividade, os modelos podem ser 

otimizados se as regiões de treinamento e de teste possuírem características 

semelhantes no que se refere a Inteligência Espacial Coletiva e suas diferenças 

socioeconômicas locais. Como exemplo, se o método fosse aplicado na região 

metropolitana de Belo Horizonte, devido a suas particularidades com a região de 

treinamento, acredita-se que o índice de assertividade poderia ser maior.  

 

 

5 CONCLUSÃO  
 

Mesmo inconscientemente, somos todos produtores de informação espacial. 

Estamos continuamente, a partir de nossos smartphones e dispositivos móveis, 

disponibilizando dados georreferenciados. Na era da Internet das coisas; do Big Data 

e da Governança Algorítmica, em que a gestão e planejamento é dirigida 

principalmente por dados, a evolução natural da informação geoespacializada, que 

traz consigo a participação ativa do cidadão “comum”, não pode mais ser 

negligenciada. É nesse cenário, que os estudos sobre a qualidade dos dados 

colaborativos se inserem, já que a utilização racional dos dados advindos das 

plataformas colaborativas requer o conhecimento prévio sobre a confiabilidade do 

mapeamento realizado nas plataformas colaborativas.   

Para a administração pública, que cada vez mais necessita de novas 

ferramentas de gestão, conhecer a qualidade dos dados colaborativos é fundamental. 

Devido ao conhecimento local, capacidade semântica e nível de atualização deste tipo 

de dado, que muitas vezes supera a capacidade informativa dos mapeamentos 

oficiais, as ações voltadas ao gerenciamento territorial podem ser otimizadas. Já para 

a sociedade em geral, interessada em utilizar a informação para fins distintos, 

conhecer a confiabilidade do dado colaborativo permite a ela avaliar quão útil é o dado 

no suprimento de suas necessidades particulares.  

Devido às vantagens observadas do mapeamento colaborativo, buscando 

expandir o conhecimento acerca do assunto, este estudo propôs uma série de etapas 

que propiciaram inferir dois parâmetros de qualidade VGI sem comparações diretas 
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com dados de referência: a acurácia posicional e a completude. Para tal, definiu-se 

inicialmente um conjunto de variáveis, que baseadas em estudos anteriores, se 

voltavam a representar a Inteligência Espacial Coletiva implícita nos dados 

colaborativos. Medindo a variação desta inteligência em um conjunto de elementos 

amostrais mapeados em um município brasileiro, foi possível, com aplicação de um 

modelo espacial de inferência, predizer índices de acurácia posicional para outros 

elementos pertencentes à mesma região.   

Em se tratando de atualização de bases cartográficas existentes, esta 

primeira fase da pesquisa se revelou extremamente promissora, já que os índices de 

acurácia preditos pelo processo de inferência se mostraram condizentes e com alto 

grau de assertividade em relação aos índices obtidos por métricas comparativas. 

Como ganho secundário desta fase, a aplicação do modelo espacial de inferência, 

fundamentado na observação da dependência das colaborações como componente 

espacial preditiva, possibilitou a verificação da capacidade individual das variáveis 

representativas da IEC, em prever o referido parâmetro de qualidade em diferentes 

locais.  

Desta possibilidade de mensurar a capacidade de variáveis independentes 

em explicar a qualidade VGI, por meio da aplicação de modelos de inferência, uma 

nova perspectiva se abriu para o estudo. Utilizando variáveis para representar não só 

a IEC, mas as diferenças demográficas e socioeconômicas locais, após verificar a 

capacidade destas em predizer a completude de uma localidade, uma estrutura, 

apoiada em técnicas de aprendizado de máquina, viabilizou a inferência de índices de 

omissão para outra região, desta vez, distante da primeira.  

Esta segunda vertente do estudo se apresenta como um cunho não só 

inovador, mas de forte relevância para as pesquisas relacionadas ao tema qualidade 

dos dados espaciais. Considera-se, também, a maior contribuição da pesquisa, já que 

ela revelou a viabilidade da estimativa da qualidade VGI a partir de semelhanças 

observadas em localidades distintas.  Com isso, áreas com déficit de mapeamento 

oficial podem ter sua completude avaliada com base em normas oficiais, porém, sem 

a necessidade da existência de mapeamentos oficiais em seus territórios. 

Considerando, também, o volume e rapidez de evolução dos dados nas 

plataformas colaborativas, uma vez definido modelos para classificar os dados 

colaborativos, conforme sua confiabilidade, surgem novos horizontes para o 

suprimento de diversas necessidades correlatas. Como todas as etapas 
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metodológicas foram desenvolvidas com base em tecnologias abertas e levando em 

conta o atual cenário de defasagem do mapeamento de referência nacional, a 

reprodutibilidade destas etapas em localidades com poucos recursos financeiros se 

torna viável. Abrem-se com isso, a possibilidade de criação de sistemas 

automatizados capazes de apresentar aos usuários dos dados, índices de 

confiabilidade para diferentes regiões. Dessa forma, os usuários podem diferenciar 

zonas de maior e menor confiabilidade. 

 

5.1 RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Diante dos resultados obtidos pelos supracitados processos metodológicos, 

algumas considerações no que tange a continuidade do trabalho podem ser 

apontadas. No caso das etapas iniciais do estudo, a inferência da acurácia posicional, 

como já comentado, se deu em nível de elemento, ou seja, um conjunto de elementos 

cuja acurácia posicional foi previamente calculada por métricas comparativas, permitiu 

predizer a acurácia de outros elementos próximos, em que a acurácia era 

desconhecida.  Os padrões oficiais de avaliação da acurácia posicional, entretanto, 

como o PEC-PCD, se dão sobre delimitações de áreas. Neste caso, o Erro Médio 

Quadrático (EMQ) de um conjunto de elementos é a medida que permite classificar 

um mapeamento segundo as classes da norma.   

Sendo assim, uma recomendação para a continuidade da pesquisa seria a 

avaliação do EMQ em áreas previamente delimitadas, como os setores censitários, 

por exemplo. A verificação de dependência nesta medida facilitaria a obtenção de 

amostras destinadas ao treinamento de um algoritmo baseado em regras de decisão, 

como realizado no caso da inferência da completude. Além disso, uma vez tratado o 

parâmetro por área, seria possível verificar a capacidade das variáveis demográficas 

e socioeconômicas, em especial as variáveis representativas da aglomeração de 

pessoas e das diferenças sociais e econômicas, em explicar a acurácia posicional. 

Neste contexto, uma importante recomendação se faz necessária: Visto que 

os valores demográficos e socioeconômicos utilizados na composição das variáveis 

explicativas da completude foram adquiridas com base no Censo de 2010, a 

atualização dos dados com base no Censo 2020 pode retratar de forma mais fidedigna 

as diferenças demográficas e socioeconômicas locais. Com isso, acredita-se que os 

processos de modelagem e inferência da qualidade possa ser otimizado. 
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Como segunda recomendação, elenca-se a reprodução do método de 

avaliação da completude em locais comprovadamente similares no âmbito social, 

econômico e cultural. Como a indisponibilidade de dados oficiais em município 

pertencentes à região metropolitana de Belo Horizonte (região de treinamento) não 

permitiu a aplicação do método nestas localidades, a comprovação da eficiência da 

predição não poderia ser realizada em nestas áreas. Ainda assim, acredita-se que 

quão mais similar é a região de teste em relação à região de treinamento, maior a 

probabilidade de os valores de qualidade preditos serem condizentes com a realidade. 

Outro aspecto importante é a inclusão de fatores temporais aos parâmetros 

da IEC. A evolução do mapeamento de uma área ao longo do tempo, inclusive com 

eventos de contribuição massiva, pode ser um importante aspecto para a modelagem 

da saturação de áreas, isto é, quando se alcança uma estabilidade no conjunto de 

feições mapeadas. 

Este arcabouço permitiria inclusive a definição futura de metodologias para 

validação dos métodos aqui propostos, sem utilização de métricas comparativas. Com 

isso, certamente o uso dos dados colaborativos, inclusive como fonte de 

mapeamentos oficiais se tornaria viável. Assim, elenca-se tal estudo como a principal 

recomendação para pesquisas futuras.   
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7 APÊNDICE I - POTENCIAIS CATEGORIAS DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS 
DO MAPEAMENTO COLABORATIVO PARA O MAPEAMENTO OFICIAL 
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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 tem 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 a 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, 



149 
 

 

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 específicas 

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 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 um 

processo complexo de validação. “Sistema de Transporte” podem contribuir com 
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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. Para 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. 
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ABSTRACT: The scarcity of metrics for analysing the quality of Voluntary Geographic 

Information without direct comparisons with reference data makes it impossible to use 

this information in many areas of society. Especially in developing countries, where 

collaborative data can help fill the deficit of official data, studies on intrinsic parameters 

of quality become an alternative to conventional comparative methods for evaluating 

spatial data. A recurring parameter in related research is Collective Spatial Intelligence. 

Seeking to offer researchers on the subject a tool capable of measuring the Collective 

Spatial Intelligence in predefined areas, we developed a Python application that counts 

representative values of this intelligence in political-administrative limits. Considering 

that, in general, the quality of spatial data is inferred on these limits, research that 

seeks to explain the VGI quality without using official data as a reference can be 

facilitated. 

 

Introduction 
 

Whether from conventional mappings or collaborative platforms such as 

OpenStreetMap (OSM), the rational use of spatial data requires prior knowledge of its 

quality. Therefore, it is common to apply comparative methods to measure quality. 

Reference data considered more reliable are used to infer the quality of another 

product under investigation. In developing countries, where the lack of up-to-date data 

and restrictions on access to official reference data do not allow comparative methods, 

this process is complex. 
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Furthermore, if it is precisely the lack of official data that motivates the search 

for Voluntary Geographical Information (VGI), the classic approach defined by official 

metrics for evaluating spatial data quality is not adequate. Because of this, the study 

of intrinsic parameters proposes an alternative to classical methods (Hecht et al., 

2013).  

In general, these parameters are based on the so-called Law of Linus. Aimed 

at software development from the opening of codes to the community of collaborating 

programmers, the law states that once different individuals examine the codes of 

software, the presence of errors becomes evident and tends to decrease Raymond 

(2001). In the context of collaborative mapping, several studies link Lei and Linus to 

VGI quality through the call to Collective Spatial Intelligence (IEC) Goodchild; Glennon 

(2010 e Haklay (2010). According to these studies, the more an area is mapped, and 

the more collaborators carry out edits in this area, the greater the reliability of the local 

mapping. 

Thinking about the advancement of research that follows this line of reasoning, 

we developed an application to measure Collective Spatial Intelligence in different 

areas. We aimed to provide user researchers with the possibility of verifying the 

variation of the IEC in different political-administrative contexts. To this end, we define 

two variables to represent Collective Spatial Intelligence. These variables are indirectly 

present in the history of elements mapped on the OpeStreetMap (OSM) platform and 

correspond to the number of employees who worked in a given area and the number 

of edits carried out in it. 

Our application differs from others available on the internet, as the query can 

be performed simultaneously in a set of areas, regardless of their geometric 

dimensions. Thus, the classification of areas according to Collective Spatial 

Intelligence can be performed in a GIS environment. Considering that the scarcity of 

related studies on VGI quality, especially in developing countries, has not yet 

confirmed the IEC as a quality parameter, our application is an efficient analysis tool. 

Since, in general, the inference of spatial data quality is based on delimitations by area, 

research that seeks to explain the VGI quality using the IEC as a parameter can be 

facilitated based on its political-administrative measurement. 
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Application creation 
 

In OSM, geometries are formed by nodes (points) and ways (lines and 

polygons). This information is the basis of our application. Each element has a unique 

identifier (osm_id) and a type identifier (osm_type) that defines whether the element is 

a node or a way. Our application was developed within QGIS software, through a script 

written in Python language. In QGIS, the user must load the layers with the OSM data 

and the geographic division necessary for their analysis. 

The first task performed by the application is reading the OSM layers. For this, 

the user must load in QGIS, the OSM elements of the region to be investigated. Once 

this task is done, the script accesses the features' attributes to retrieve the osm_id and 

osm_type values of each feature. In this step, the requirement for the script to perform 

the reading is that vector-type features form the respective layers. When the osm_id 

column exists in the layer, the script interprets that it stores OSM data. In response, a 

list of osm_id is generated. This list is the input for the request process along with the 

history of features on the OSM platform. 

With the osm_id adequately listed, it is possible to access the OSM API and 

get its edit history. Each type of feature, node or way, requires a different path to 

access the history through the API. The osm_type defines this path. 

With the path defined, a request is made in the OSM feature history, which 

returns the temporal information of the changes made to the elements. Data such as 

the name of the user who made the change and the change date are available in .xml 

format. This allows counting the number of contributors and edits made in a time 

interval through the query in the .xml file. 

A feature can be modified multiple times by a user, so the script removes 

duplicate names from the user list in the request process. After the query, the 

processing retrieves the feature history, counting the number of non-repeated 

collaborators who worked in each geographic unit, as well as the number of edits 

performed on them. These values are listed in a .txt file, whose osm_id column is the 

binding key to the read values. 

Next, the sum of the values read is associated with the area limits previously 

entered by the user. This is the subsequent step of the application. For the script to 

perform this task, the user must first name the layer holding the vector boundaries as 

"Grid". 
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The script initially considers that a way may belong to one or more area 

boundaries to count the number of collaborators and edits per area (Figure 60). This 

situation is recurrent, especially with elements that make up road systems, such as 

streets and roads. As the application intends to individually measure the Collective 

Spatial Intelligence of the user-defined limits, linking the same element to more than 

one area cannot occur directly since the dynamics of collaborations in the element can 

result in duplicate values in distinct areas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 60: Example of ambiguous relationship 

 

The implemented solution divides the number of contributors in a way by the 

number of geographic units that intersect with it, thus obtaining a weighted number by 

intersections (Figure 61). 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

Figure 61: Solution for ambiguity relationship 
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As the nodes have an unambiguous location, determined through a pair of 

coordinates (latitude and longitude), the counting of those values in each area 

boundary is facilitated (Figure 62).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 62: Example of unambiguous relationship 

 

An internal function of the Qgis processing module is used to carry out the 

count, which has the Algorithm ID: "qgis:joinbylocationsummary". This function joins 

and summarizes information from a layer to a base layer, conditioned by a spatial 

relationship. This function has as main arguments: Base layer; Layer to be joined; List 

of columns to be joined; Spatial conditions for the union; Data summary functions. 

For our case, the base layer corresponds to the area limits defined by the user. 

The layer to be merged is the OSM data, being the union's focus, the columns that 

hold the count of the number of contributors and edits per feature. The spatial condition 

for summarization is the intersection between layers. 

With these parameters, the function will identify the unambiguous spatial 

relationship between nodes and area boundaries and weight the values to be assigned 

to the boundaries when the spatial relationship takes place with a way that intersects 

more than one boundary, according to Figure 63. 
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Figure 63: Example of Collective Spatial Intelligence value acquisition 

 

The algorithm's output is a layer stored in memory, so, based on the identifiers 

of this output layer and the base layer, which are identical for each feature, the 

information on the number of collaborators is transported to the base layer. In order for 

the application to evaluate several layers, a column is previously created in the base 

layer to store the data to be transported, so each processed layer is added to the 

previous value of the field with the new value. 

 

Results 
 

The main result of this work is the tool produced whose code is available at: 

https://github.com/Labgeolivre-UFPR/OSM-Crowd-Intelligence-Tool. There are the 

layers used in the development of the application, as well as the script itself. To better 

understand the process that the user will execute when using the tool, the following 

flowchart (Figure 64) illustrates the sequence of steps of the application. In blue, the 

steps of extracting the identifiers belonging to a mother location are shown; in green, 

the validation steps of the OSM elements, with a subsequent listing of the validated 

identifiers; in orange, the requisition steps in the OSM history, with the generation of 

the list of collaborators and editions by element; and in grey, the linkage of the sum of 

computed values to the area limits defined by the user. 
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Figure 64: Application flowchart 
 

Conclusion 
 

Given the studies that relate Collective Spatial Intelligence as a parameter of 

quality of Voluntary Geographical Information, we sought, with the development of the 

application presented in this article, a way to measure this intelligence. These 

applications are particularly important for developing countries, where collaborative 

data can help solve the chronic lack of up-to-date cartographic information. As the 

OpenStreetMap platform is currently the most used collaborative mapping platform 

globally, its data is the input to our application.  
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Unlike other similar features, our application differs from the others, as it allows 

the user to obtain collective intelligence values per area. These areas, in turn, are 

defined by him, and with that, the measurement process takes place simultaneously in 

different areas, whether they are close or not. Regardless of the required area size, 

the values read from the collaborative data histories are linked to blocks, which allow 

the end-user to identify and compare the variation of the IEC in different regions or 

periods. As the script was developed in QGIS, the representation of this measurement 

as choropleth maps can be performed within the same platform. Considering the 

different scenarios of deficit of official data, observed mainly in developing countries, 

we consider this application a valuable contribution to studies that propose to infer the 

quality of collaborative data. Since the rational use of these data depends on prior 

knowledge of the reliability of voluntary information, tools such as this one are essential 

for collecting data that provide the researchers involved with inputs for their analyses. 

 


