
 

 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA DO ARVOREDO DO 

MUNICÍPIO B DA CIDADE DE MONTEVIDEO - URUGUAI: NORMA UNIT ISO 

19157:2013. 
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Um sistema de informação Geográfica (SIG) apresenta dados do mundo real e a qualidade de dados 

assegura que sejam precisos e atuais para tomada de decisões. Objetivou-se analisar a qualidade dos 

dados de informação geográfica para o arvoredo público do Município B de Montevideo no 

Uruguai utilizando a norma UNIT ISO 19157:2013. Os dados foram obtidos do SIG de 

Montevideo, contendo 351 elementos, última atualização em 31/01/2012. Para obtenção do 

tamanho da amostra e do método de avaliação utilizamos a norma ISO 2859-2. Avaliou-se dois 

elementos da categoria Complexão: para omissão, fez-se inspeção total dos elementos anotando os 

presentes no universo de discurso e ausentes no SIG e para comissão fez-se amostragem 

estratificada selecionando, em grupos homogêneos, 20 elementos por amostragem aleatória simples 

no ArcGis, sendo a qualidade limite CL = 32%, tamanho da amostra n = 20 e número máximo de 

unidades defeituosas Ac = 3. Realizou-se a verificação em campo em 22/11/2018. Foram omitidas 

no SIG 108 árvores do universo de discurso, sendo 10% a quantidade limite aceita pela ISO 19157, 

não se aceita o produto de dados para o elemento omissão. Das árvores do conjunto de dados, 7 

estavam em excesso, sendo o máximo de unidades defeituosas 3, não se aceita o produto de dados 

para o elemento comissão. O produto de dados não é aceito para representação dos dados de 

arvoredo público do Município B de Montevideo. Como a última atualização data de 2012, sugere-

se que o tempo de atualização do produto de dados seja reduzido. 
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