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Motivação

“Um SIG funcional e viável não pode simplesmente registar 
informação espacial, deve também armazenar e entender o 
processo de aquisição desses dados. Esta componente pode ser 
descrita como a dimensão de qualidade dos dados do SIG. 

A informação de qualidade providencia a base para ajuizar da 
adequação para um dado uso e também a chave para a 
manutenção a longo-prazo.

A qualidade da informação parece assim uma preocupação óbvia. 
Um “mapa preciso” é parte da mitologia popular da cartografia, mas 
a profissão dispende pouco tempo neste assunto”
(Chrisman, 1984)



O Conceito de Qualidade

ISO 9000

Por qualidade consideram-se todas as características que um 
produto deve comportar de forma a satisfazer necessidades
especificadas e implícitas.



A política de qualidade compreende as intenções e orientação global 
do produtor no que respeita a qualidade; 

Por gestão da qualidade entende-se o conjunto de actividades que
determinam a política de qualidade, objectivos e responsabilidades e 
a sua implementação por meio de planeamento de qualidade, 
controlo de qualidade, garantia de qualidade e melhoramento de 
qualidade dentro do sistema de qualidade;

O sistema de qualidade é a estrutura organizacional, procedimentos, 
processos e recursos necessários à implementação da gestão da 
qualidade;

O controlo de qualidade são as actividades e técnicas operacionais
utilizadas para preencher os requisitos de qualidade; o controlo de 
qualidade envolve técnicas e actividades ligadas à monitorização de 
um processo e à eliminação de causas de desempenho insatisfatório
em todas as fases do ciclo de qualidade por forma a alcançar a 
eficiência económica;



A garantia de qualidade envolve todas as actividades sistemáticas
implementadas dentro do sistema de qualidade e demonstradas quando
necessário, que proporcionam a confiança em que uma entidade preenche
os requisitos de qualidade;

A auditoria de qualidade é o exame sistemático e independente para 
determinar se as actividades de qualidade e resultados relacionados estão
conforme o planeado e se são efectivamente implementados e adequados
aos objectivos;

O manual de qualidade é um documento estabelecendo a política de 
qualidade, o sistema de qualidade e as práticas de qualidade de uma
organização;

A inspecção consiste nas actividades de medição, exame e teste
abrangendo uma ou mais características de um produto ou serviço e 
comparação com requerimentos especificados para determinação de 
conformidade.



A abordagem baseada no produto entende a qualidade como uma
variável mensurável. Nesta perspectiva a qualidade é vista como algo
intrínseco ao produto e não como uma característica que lhe é
atribuída. 
(melhor qualidade é indissociável de maior custo).

A abordagem baseada no utilizador considera que a qualidade é
definida pela satisfação do utilizador, identificando a preferência por um 
produto mas não necessariamente que seja melhor.

A abordagem baseada no valor define qualidade em termos de custos
e preços. Nesse caso a qualidade de um produto é boa se tiver um 
desempenho aceitável a um preço aceitável. Sob este ponto de vista, 
um produto excessivamente caro, não importando quão bem seja
produzido, não será um produto com boa qualidade.

ABORDAGENS À QUALIDADE
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A ANÁLISE DE QUALIDADE DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA É
NECESSÁRIA PARA:

- CONTROLO DE QUALIDADE AO NÍVEL DA PRODUÇÃO;
- PROCEDIMENTOS DE ACEITAÇÃO DE CARTOGRAFIA (COM 
IMPLICAÇÕES NA ELABORAÇÃO DE CADERNOS DE ENCARGOS);
- CONTROLO SOBRE OS RESULTADOS DA UTILIZAÇÃO DA 
INFORMAÇÃO.



ALVOS DA ANÁLISE DE QUALIDADE:

- ADEQUAÇÃO DA CONCEPÇÃO DO MODELO CARTOGRÁFICO AO 
USO PRETENDIDO;
- DEDUÇÃO DE REGRAS DE REPRESENTAÇÃO E AQUISIÇÃO DA 
INFORMAÇÃO A PARTIR DA UTILIZAÇÃO PREVISÍVEL;
- ELEMENTOS ESTATÍSTICOS DAS OPERAÇÕES DE 
POSICIONAMENTO NA FASE DE PRODUÇÃO;
- ANÁLISE DO NÍVEL DE GENERALIZAÇÃO;
- IDENTIFICAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DE TIPOS DE ERROS 
INDEPENDENTES.



A TRANSIÇÃO ANALÓGICO-DIGITAL COMPORTA A 
NECESSIDADE DE REFORMULAÇÃO DE CONCEITOS 
BÁSICOS.

RETIROU-SE
Noção de escala e generalização condicionada pelo suporte
físico.
INTRODUZIU-SE
Possibilidade de análise exaustiva do conteúdo, estrutura e 
contexto da informação;
Possibilidade de sobreposição rigorosa de cartografia de 
diferentes origens;
Maior quantidade e diversidade de objectos representáveis.





Qualidade segundo as normas ISO 19100

ISO 19113 – Geographic Information: Quality Principles

ISO 19114 – Geographic Information: Quality Evaluation
Procedures

Desenvolvidas pelo ISO TC 211
(http://www.isotc211.org) 

http://www.isotc211.org/


Estabelece os princípios para descrição da qualidade de informação 
geográfica e especifica os componentes para relatar a informação de 
qualidade. Providencia ainda uma aboradagem à organização do 
conhecimento sobre qualidade de dados geograficos.
É aplicável aos produtores no fornecimento de informação sobre a 
adequação de um dado CDG ao universo do discurso tal como é definido 
nas especificações.

É aplicável para a avaliação da suficiência da qualidade de um CDG para 
uma aplicação específica. É ainda aplicável para apoiar o utilizador na 
construção de especificações.

PRINCÍPIOS DE QUALIDADE



A qualidade de um CDG deve ser descrita utilizando duas 
componentes:

ELEMENTOS DE QUALIDADE
ELEMENTOS DESCRITIVOS GENÉRICOS DE QUALIDADE.

Os elementos de qualidade, em conjunto com os subelementos de 
qualidade e os seus descritores, relatam da conformidade de um 
CDG relativamente às especificações e providencia informação 
quantitativa de qualidade.
Os elementos descritivos genéricos de qualidade providenciam 
informação geral, não quantitativa.

Componentes

PRINCPRINCPRINCÍÍÍPIOS DE QUALIDADEPIOS DE QUALIDADEPIOS DE QUALIDADE



COMPLETUDE
CONSISTÊNCIA LÓGICA
EXACTIDÃO POSICIONAL
EXACTIDÃO TEMPORAL
EXACTIDÃO TEMÁTICA
OUTROS, DEFINIDOS PELO UTILIZADOR

PRINCPRINCPRINCÍÍÍPIOS DE QUALIDADEPIOS DE QUALIDADEPIOS DE QUALIDADE

Elementos de qualidade



Completude

Comissão

Omissão

Consistência Lógica

Consistência de domínio

Consistência de formato

Consistência topológica

Exactidão posicional

Exactidão absoluta

Exactidão relativa

Exactidão posicional para CDG matriciais

Sub-elementos de qualidade

Exactidão temporal

Exactidão de uma medição de tempo

Consistência temporal

Validade temporal

Exactidão temática

Exactidão do valor de um atributo quantitativo

Correcção de classificação



Cada sub-elemento de qualidade deve ser descrito 
recorrendo a:

ESCOPO (CDG, subCDG, …);
MEDIDA (tipo de teste),
PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO (método de 
medida e relato),
RESULTADO (valor),
TIPO DE VALOR (booleano, percentagem,…)
data.

PRINCPRINCPRINCÍÍÍPIOS DE QUALIDADEPIOS DE QUALIDADEPIOS DE QUALIDADE



PROPÓSITO
USO
HISTORIAL
OUTRO, definido pelo utilizador

Elementos Descritivos



DATASETDATASET

Descriptors of a
data quality subelement:

(1) data quality scope
(2) data quality measure

(3) data quality evaluation
procedure

(4) data quality result
(5) data quality value type

(6) data quality date

Applicable data
quality elements

Applicable data
quality subelements

Quantitative quality information

Data quality
overview elements

Statement explaining
lack of information

ISO 19115
metadata

ISO 19114
Additional Quality Report

Non-quantitative quality information

If a data quality overview
element is unknown,
substitute

Conditional

Information
about the quality of

the data quality
overview element

may
include

Information
about the quality of

the data quality
element and its

data quality
subelement

may
include



DATA
PRODUCER

DATA
USER

Dataset

REAL or HYPOTHETICAL WORLD

Universe of

discourse A

Product
specification

User
requirements

Quality

describes

Quality

specifies

Universe of
discourse B

Universe of
discourse

describes



Providencia um enquadramento para 
procedimentos de avaliação de qualidade.

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO DA 
QUALIDADE

Modelo de avaliação de Qualidade para o Produtor

Modelo de Avaliação de Qualidade para o 
Utilizador



Métodos de Avaliação de Qualidade

A ANÁLISE DE QUALIDADE PROCESSA-SE 
A DOIS NÍVEIS: INTERNO E EXTERNO .

ANÁLISE INTERNA CONSISTE NA 
VERIFICAÇÃO DE PROPRIEDADES 
INTEIRAMENTE DESCRITAS DENTRO DO 
MODELO GEOGRÁFICO.

ANÁLISE EXTERNA CONSISTE NA 
ANÁLISE DA CORRESPONDÊNCIA ENTRE 
A CDG (CDG OBJECTO) E A REALIDADE 
(OU OUTRO CDG, DESIGNADA POR CDG 
DE TESTE).



ANÁLISE INTERNA

Análise de Estrutura - incidindo sobre verificação de normas
ou regras particulares.

Gráfica: layers, simbologia, tipo de entidade,…
Topológica: fecho de polígonos, conectividade,...

Análise Contextual - incidindo sobre a relação entre os
objectos.

Com sobreposição: ponto-em-polígono, ...
Sem sobreposição: sequência de curvas de nível, ...







ANÁLISE EXTERNA

CUSTO MAIS ELEVADO.

PARCIALMENTE SUBSTITUÍDA POR ANÁLISE DE 
ELEMENTOS DE PRODUÇÃO.

NÃO INTEIRAMENTE AUTOMATIZADA.

APLICÁVEL A UMA AMOSTRA.



De validação da carta 1/1000 de Lisboa.





Medidas de Qualidade



EXACTIDÃO POSICIONAL

Quantificado por medição de distâncias entre elementos
correspondentes (pontos ou linhas). 



levantamento fotogramétrico
levantamento topográfico

diferença entre pontos correspondentes
(ampliada)

De estudo para validação da carta 1/1000 de 
Lisboa (PROET/LTE).



ERROS DE CLASSIFICAÇÃO

Ocorrem quando elementos comuns a ambas as cartas são
identificados como pertencendo a entidades de natureza
diferente. 
Podem ser quantificados pelo número e dimensões, 
eventualmente ponderados segundo um critério de 
importância.

ERROS DE OMISSÃO

Ocorrem quando elementos existentes na carta de teste não
estão representados na carta objecto e vice-versa (erros de 
“comissão”).
Este tipo de erro pode ser quantificado de forma análoga ao
erro de classificação.
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Qr é a quantidade representada
Qo a quantidade omitida

Coeficiente de Completude

De Estudo para Validação da Carta 1/1000 de Lisboa (PROET).



ZONA OMITIDO REPRESENTADO

nºentidades área omitida perímetro nº entidades área total perímetro total

I 16 961 491 2352 119213 53960

II 13 4226 983 2399 162675 71902

III 5 113 94 2522 282084 90018

IV 4 64 59 4034 203210 96345

V 4 771 253 1341 153376 58991

Quadro 1 - Omissões em entidades do tipo polígono (área em m2 e perímetro em m).



ZONA OMITIDO REPRESENTADO

nºentidades comprimento nº entidades comprimento

I 8 115 1781 15185

II 8 83 887 86805

III 2 25 807 27773

IV 0 0 957 25866

V 5 244 1341 33839



ZONA C 

 nº área perímetro 

I 99,3 99,20 99,10

II 99,5 97,47 98,65

III 99,8 99,96 99,90

IV 99,9 99,97 99,94

V 99,7 99,5 99,57

 



ERROS DE DETALHE

Correspondem a diferenças na forma como objectos
correspondentes são representados.
Podem ser quantificados usando o número de vértices, 
comprimentos, sinuosidades ou características
relacionadas.



Análise Interna



FUNÇÕES DE ANÁLISE GLOBAL aplicáveis à globalidade da 
carta, com resultados não relacionados a objectos
individualizados. 
Exemplos de funções deste tipo são os contadores (de vértices, 
entidades, comprimentos de linhas, áreas, buffers) e funções de 
detecção.

FUNÇÕES DE CORRESPONDÊNCIA englobando as 
medidas aplicáveis a elementos correspondentes entre carta
objecto e carta de teste.



GRAPHPROP
Domínio de Aplicação: Informação apresentada sob a 

forma gráfica e subordinada a convenções gráficas.
Sintaxe: 
GRAPHPROP(<layer A > ,<lista de propriedades>)= <lista

de elementos que não verificam as propriedades>
Exemplo: 
GRAPHPROP(layer 1 de toponímia, (fonte de texto “times”, 

dimensão 9))=(lista de texto que não verifica pelo
menos uma das condições)

GRAPHPROP(layer de curvas de nível, (z=cte.fonte de 
texto “times”, dimensão 9))=(lista de texto que não
verifica pelo menos uma das condições)



XREL

Domínio de Aplicação: Pesquisa de inconsistências entre
temas com topologia ou layers gráficas.

Sintaxe:
XREL(<tema A >,<tema B>,<lista de condições de 

inconsistência>)=<lista de elementos e localização das 
inconsistências>

Exemplo:
XREL(edifícios, pontos_cotados,(todos os edificios têm um 

ponto no interior)=(lista de edifícios que não têm ponto
no interior)

XREL(pontos_cotados, edifícios,(todos os pontos estão no 
interior de um edifício)=(lista de pontos que não estão
no interior de um edifício)

XREL(linhas_de_água, 
limites_de_bacia_hidrográfica,(linhas de água não
intersectam limites de bacia)=(lista de linhas
intersectam os limites de bacia)



POL

Domínio de Aplicação: Temas cujos elementos devam ser 
exclusivamente polígonos fechados

Sintaxe:
POL(<layer A >)=<lista de elementos gráficos que pertencem/não

pertencem a polígonos>
Exemplo:
POL(freguesias,(todos os elementos gráficos pertencem

polígonos)=(lista de linhas que não pertencem a polígonos) 
POL(rede_de_drenagem,(nenhuma linha forma polígono)=(lista

de linhas que formam polígonos) 
Pesquisa de inconsistências entre temas com topologia ou layers 

gráficas.
Sintaxe:



XREL
Domínio de Aplicação: Pesquisa de inconsistências entre

temas com topologia ou layers gráficas.
Sintaxe:
XREL(<tema A >,<tema B>,<lista de condições de 

inconsistência>)=<lista de elementos e localização das 
inconsistências>

Exemplo:
XREL(edifícios, pontos_cotados,(todos os edificios têm um 

ponto no interior)=(lista de edifícios que não têm ponto
no interior)

XREL(pontos_cotados, edifícios,(todos os pontos estão no 
interior de um edifício)=(lista de pontos que não estão
no interior de um edifício)

XREL(linhas_de_água, 
limites_de_bacia_hidrográfica,(linhas de água não
intersectam limites de bacia)=(lista de linhas
intersectam os limites de bacia)



CONNECT

Domínio de aplicação: estruturas de rede
Sintaxe:
CONNECT(<layer A >)=<subtemas de redes

independentes>
CONNECT(rede_de_drenagem,(grafo

conexo)=(conjunto de listas correspondentes a 
diferentes grafos conexos)



CONTEXT

Domínio de aplicação: Situações em que a possibilidade de 
existência de um objecto num dado local é dependente
da sua posição relativa a outros com os quais não tem 
contacto.

Sintaxe:
CONTEXT (<layer A >,opcional <layer B>,…)= <lista de 

elementos fora de contexto>
Exemplo
CONTEXT(curvas de nível,(sequência de curvas de nível

consecutivas plausível)= (conjunto de curvs de nível for 
a de sequência plausível)

CONTEXT(pontos_cotados, curvas de nível,(pontos
cotados em posição plausível relativamente às curvas
de nível)= (conjunto de pontos cotados com localização
não consistente com as curvas de nível)



VAL

Domínio de aplicação: quando existe um 
domínio de valores possíveis para os
atributos de um dado conjunto de 
objectos.

Sintaxe:
VAL (<tema A >)=<lista de elementos

com valores de atributo fora do seu
domínio de atribuição>

Exemplo:
VAL(pontos_cotados,(cotas

compreendidas entre 0 e 2000)= 
(conjunto de pontos com cota inferior 
a 0 ou superior a 2000)



Análise Externa – Operações de Suporte



As funções de detecção têm como input um conjunto de 
elementos gráficos de uma carta, quantificando a existência, 
comprimento e forma local.

FUNÇÕES DE DETECÇÃO





Análise Externa – Estabelecimento de 
Correspondência



CLASSIFICAÇÃO 4-Set 
(QUATRO CONJUNTOS)

O conceito de suporte para as funções de 
correspondência é a classificação 4-Set que
recorre aos seguintes critérios: 

Conjunto 1 - elementos de A não existentes em B;

Conjunto 2 - elementos de B não existentes em A; 

Conjunto 3 - elementos de B existentes em A e B;

Conjunto 4 - elementos de A existentes em A e B;

onde A e B são, respectivamente o CDG objecto e o 
CDG de teste.



A

B

A ^~B

~A ^ B

B: A ^ B

A: A ^ B



INDETERMINAÇÃO ENTRE 
ERRO DE OMISSÃO E ERRO 
POSICIONAL1

2

1
2

ANÁLISE POR OBJECTO E POR ELEMENTO GRÁFICO
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PARÂMETROS DE FORMA NA 3ª DIMENSÃO

Z

X

Y



αi

βi

α1

β2

α2

β1
Δ

ESPAÇO DE FORMA LOCAL







Correspondentes

Não correspondentes



conjunto de treino

conjunto de teste

TESTE DA REDE



Análise Externa – Algumas Medidas de 
Qualidade



CONTADORES

Contagem de objectos ou elementos
gráficos

Zona Método Comprimento

(m)

nº de Pontos Área

(ha)

Nº Polígonos Nº de linhas

I 121241 5689 6768 33 82

A II 118836 2139 6749 31 70

III 121686 2843 6777 36 134



FAIXAS DE TOLERÂNCIA

Método 10m 20m 50m

II-I 51% 84% 99%

II-III 63% 92% 99%

III-I 43% 77% 100%

Contagem de elementos
interiores a uma faixa de 

tolerância



DISTÂNCIAS ENTRE PONTOS
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DISTÂNCIAS ENTRE LINHAS

( )( )),(infsup yxdD ByAxBA ∈∈→ =

( )( )),(infsup yxdD AxByBA ∈∈→ =

( )ABBA DDMaxDH →→== ,

DISTÂNCIA DE HAUSDORFF

DISTÂNCIAS MÉDIA NOS VÉRTICES

DISTÂNCIA DA ÁREA INTERIOR
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DISTRIBUIÇÃO DO ERRO



DISTRIBUIÇÃO DO ERRO

Caso 6
Dimensão da amostra: 80
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Caso 6
Dimensão da amostra: 80 

0

2

4

6

8

10

12

14

-0.
75 -0.

7
-0.

65 -0.
6

-0.
55 -0.

5
-0.

45 -0.
4

-0.
35 -0.

3
-0.

25 -0.
2

-0.
15 -0.

1
-0.

05 0
0.0

5 0.1 0.1
5 0.2 0.2
5 0.3 0.3
5 m

Diferença em X

Fr
eq

uê
nc

ia

DX

DY



100m

Importâncias diferentes para
erros aleatórios e erros sistemáticos.

De estudo para a digitalização da REN (ICN).



GANHO DA TRANSFORMAÇÃO
Diferença (Teste-Objecto)
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DIAGRAMAS DE ERRO ABSOLUTO E 
RELATIVO



Abs-ori
0 - 10
10 - 20
20 - 50
50 - 100
100 - 210

Mangualde

Abs-Rel-Ori
-150 - -50
-50 - -25
-25 - 0
0 - 25
25 - 50
50 - 150

Mangualde



Abs-Grau3
0 - 10
10 - 20
20 - 50
50 - 100
100 - 220

Mangualde

Abs-Rel-Grau3
-150 - -50
-50 - -25
-25 - 0
0 - 25
25 - 50
50 - 150

Mangualde



ZONA Distância média (m) Diferenças por

amostragem (m)

Diferença Dif (%)

1809 14.1 14.1 0 0

1802 7.3 8.8 -1.5 -17%

0306 3.2 2.9 0.3 10%

1310 4.2 4.0 0.2 5%

1004 13.5 14.7 -1.2 -8%

1711 2.9 3.5 -0.6 -17%

1211 12.4 9.2 3.2 34%

1504 2.9 2.6 0.3 12%

1212 15.1 12.2 2.9 24%

Média 5%



Os valores dos parâmetros de transformação entre data dependem do 
conjunto de pontos (cujas coordenadas têm uma incerteza associada) 
utilizados na sua estimativa.

A transformação de Bursa-Wolf é a que pressupõe menos simplificações e, 
portanto, se existirem disponíveis pontos de coordenadas conhecidas em
ambos os sistemas em quantidade suficiente, é a transformação mais
exacta. 

As transformações polinomiais são mais adequadas a sistemas locais ou
aplicadas a pequenas áreas, uma vez que nã oreflectem toda a 
complexidade da mudança de datum e da distorsão associada a uma
projecção cartográfica. São também adequadas à transformação directa de 
representações geográficas das quais não se conhece o datum ou que
apresentam erros geométricos não atribuíveis a uma diferença no sistema
de referência.

Considerações Gerais



1. Suponha que contratou o fornecimento de informação, como conjunto de dados geográficos, 
relativa a indústrias que descarregam efluentes potencialmente tóxicos em linhas de água. O 
levantamento deverá conter: posição da instalação industrial, tipo de indústria (de entre um conjunto 
pré-definido), tipo de efluente (de entre um conjunto pré-definido), canal de descarga, rede 
hidrográfica. Descreva que procedimentos adoptaria para a verificação da informação.
2. Em que circunstâncias os erros posicionais têm como consequência erros de omissão e erros 
topológicos ?
3. Porque razão não faz sentido falar de exactidão posicional de uma carta topográfica, quando esta é
composta pelos mais diversos temas sujeitos a diversas operações de generalização ?
4. Qual a importância dos métodos automáticos de colocação de vectores de diferença ?
5. Qual a relação entre a análise de qualidade de informação geográfica e as especificações para a 
sua produção ?

Questões de consolidação e revisão de conhecimentos

Sugestões de Pesquisa

ISO 19113 – Geographic Information - Quality Principles.
ISO 19114 – Geographic Information - Quality Evaluation Procedures.
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