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B.1 Introdução 

 A Organização Internacional de Padronização – International Organization 

for Standardization (ISO), fundada em 1947, é formada por uma rede de institutos 

nacionais de 146 países, com ao menos um membro de cada um desses, sediada em 

Genebra, Suíça. 

 A ISO elabora diversas normas nas mais diversas áreas. A seguir será feito 

um apanhado geral das normas referentes à Cartografia, que foram ou estão sendo 

elaboradas, incluindo especificamente as do projeto ISO/TC 211 Geographic 

Information/Geomatics (Comitê Técnico 211 Informação Geográfica/Geomática). O 

objetivo aqui é um breve resumo informativo, sendo que o detalhe conceitual e 

técnico pode ser visto na consulta direta das normas da série ISO 19.000, já 

elaboradas ou das versões draft. 

 O comitê ISO/TC 211 é o responsável pela criação de uma série de normas 

padrão ISO para Informações Geográficas. Nesse projeto estão envolvidos diversos 

órgãos, tais como o Consórcio OpenGIS, a FIG – Fédération Internationale des 

Géomèters (Federação Internacional de Agrimensores/Topógrafos), a ICA – 

International Cartography Association (Associação Internacional de Cartografia), o 

DGIWG - Digital Geographic Information Working Group (Grupo de Trabalho de 

Informação Geográfica Digital), a ICAO - International Civil Aviation Organization 

(Organização Internacional de Aviação Civil) e diversas agências nacionais. O 

objetivo é estabelecer um conjunto estruturado de padrões de informação, levando 

em conta os objetos e fenômenos que estão de maneira direta ou indireta, associados 

a uma localização referida a Terra. 

 Esses padrões podem especificar os seguintes elementos para os sistemas de 

informação geográfica: métodos, ferramentas e serviços de gerenciamento de dados, 
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como aquisição, processamento, análise, acesso, apresentação e transferência de 

dados na forma digital, entre diferentes usuários, sistemas e locais. Os diversos 

padrões deverão ser adequados à tecnologia da informação utilizada em cada setor 

específico de aplicação. 

 Paralelamente, cada uma dessas normas vem sendo traduzida e seus termos 

vem sendo adequados às peculiaridades dos diversos países (e membros) que fazem 

parte do comitê internacional da ISO, como é o caso da AENOR (Associação 

Espanhola de Normalização), AFNOR (Associação Francesa de Normalização), e 

outras equivalentes. 

 Tais associações nacionais de normas técnicas organizam equipes formadas 

por acadêmicos, profissionais e usuários de informações geográficas, de maneira a 

traduzir os termos originalmente em inglês à língua oficial do seu país e adaptá-lo de 

modo culturalmente compreensível à sua realidade. 

 Muitas dessas normas já possuem uma primeira versão finalizada em diversas 

línguas, que já está em uso por instituições de Cartografia. Para o presente trabalho 

interessam principalmente as normas ISO 19.113 (2002) e ISO 19.114 (2003), a 

respeito das quais serão feitos comentários dos pontos mais interessantes. Para um 

estudo mais detalhado recomenda-se a consulta direta aos originais. 

 Na tabela B.1 se apresenta um breve resumo das principais normas ISO, 

sendo que muitas ainda estão em estudo. Espera-se que essa tabela possa servir para 

orientar os interessados no momento de priorizar a leitura daquelas normas que mais 

interessem. Deve-se ressaltar ainda que se parte do pressuposto que o leitor tem 

conhecimento de alguns termos. As dúvidas podem ser esclarecidas consultando os 

originais. 
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Tabela B.1 – Norma ISO de Geomática e resumo. 
Fonte: ISO/TC 211 (2002). 

Norma Resumo 

19101 - Reference model 

Modelo de referência: Descreve o ambiente dentro do 
qual é realizada a padronização do SIG, os princípios 
fundamentais de aplicação e a arquitetura de 
padronização. 

19102 – Overview Visão Geral: Apresenta uma descrição geral dos 
diversos padrões da série ISO 19.000 

19103 - Conceptual schema language 
Linguagem do esquema conceitual: Descreve a 
adoção de um esquema de linguagem padrão utilizado 
para os conceitos de SIG. 

19104 – Terminology Terminologia: Padroniza a terminologia utilizada 
pelas normas da série ISO 19.000. 

19105 – Conformance and testing  

Prova e conformidade: Norma para a verificação da 
conformidade, de acordo com os padrões 
estabelecidos pela série de padrões ISO 19.000, 
considerando todo o sistema de desenvolvimento. 
 

19106 - Profiles  
Perfis: Define regras para a descrição de 
características ou perfis de produtos dentro do escopo 
da série de normas ISO 19.000. 

19107 - Spatial schema 
Esquema Espacial: Define o esquema conceitual para 
a determinação das características espaciais dos 
diversos tipos de objetos. 

19108 - Temporal schema 
Esquema temporal: Define o esquema conceitual para 
a determinação das características temporais dos 
diversos tipos de objetos. 

19109 – Rules for application schema 

Regras para aplicações do esquema: Define as regras 
para a determinação de um esquema de aplicação, 
incluindo princípios de classificação de objetos 
geográficos e seus relacionamentos. 

19110 - Methodology for feature cataloguing 

Metodologia para catalogar feições: Define a 
metodologia para a criação de objetos geográficos, 
um catálogo de atributos e relacionamentos e a 
determinação prática da configuração de um catálogo 
poliglota simples e seu gerenciamento. 

19111 - Spatial referencing by coordinates 
Referência espacial por meio de coordenadas: Define 
um esquema conceitual e um guia para a descrição de 
sistemas de referência geodésicos. 

19112 - Spatial referencing by geographic 
identifiers 

Referência espacial pelos identificadores geográficos: 
Define um esquema conceitual e um guia para a 
descrição indireta de sistemas de referência espaciais 
(sem coordenadas).  

19113 – Quality principles Princípios de qualidade: Define um esquema de 
qualidade aplicável aos dados geográficos. 

19114 - Quality evaluation procedures  
Procedimentos de avaliação da qualidade: Desenvolve 
um guia de metodologias de avaliação/especificação 
da qualidade de dados. 

19115 - Metadata 
19115-2 - Metadata - Part 2: Extensions for 
imagery and gridded data 

Metadados: Define um esquema para a descrição da 
informação geográfica e de serviços. 

19116 - Positioning services Serviços de Posicionamento: Define um protocolo de 
interface padrão para sistemas de posicionamento. 

19117 - Portrayal 

Convenções: Define um esquema de descrição das 
convenções da informação geográfica de modo a ser 
interpretado pelo usuário, incluindo a metodologia de 
descrição dos esquemas de símbolos de mapeamento 
para um esquema de aplicação (não inclui a 
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Norma Resumo 
padronização da simbologia cartográfica). 

19118 - Encoding 

Codificação: Apresenta uma seleção de regras de 
codificação compatíveis com o esquema conceitual 
aplicado a informação geográfica e definição do 
mapeamento entre a linguagem de esquema 
conceitual e as regras de codificação. 

19119 - Services 
Serviços: Define interfaces de serviços utilizadas para 
informação geográfica e define relacionamentos para 
o modelo dos Ambientes de Sistemas Abertos. 

19120 - Functional standards 

Padrões funcionais: Identifica os componentes de 
padrões funcionais reconhecidos e identifica 
elementos que podem ser harmonizados entre esses 
padrões e os baseados na ISO TC211. 

19121 - Imagery and gridded data 
Imagem e dados em quadriculado: Desenvolve um 
tipo de informe que indica a maneira de endereçar as 
imagens e dados de quadrícula no contexto do SIG. 

19122 - Qualifications and Certification of 
personnel 

Qualificação e Certificação de Pessoal: Descreve o 
sistema de qualificação e certificação por meio de 
uma equipe independente de profissionais no campo 
das Ciências de Informação Geográfica. Define os 
limites entre as Ciências da Informação Geográfica / 
Geomática e outras disciplinas e profissões. Tem a 
função de estabelecer os níveis de competência dos 
técnicos, profissionais e gerenciamento. Para entender 
as relações entre as iniciativas de outros processos de 
certificação semelhantes trabalham em conjunto com 
as associações de profissionais. 

19123 - Schema for coverage geometry and 
functions 

Esquema de geometria de “cobertura” e funções: 
Define um esquema padrão conceitual para a 
descrição das características espaciais de “coverages”. 
O termo “coverage”, ou seja, “cobertura”, 
corresponde a um domínio espacial de elementos que 
compõem um estudo ou uma análise dentro de um 
SIG.  

19124 - Imagery and gridded data 
components 

Componentes de imagens e dados em quadriculado: 
Padroniza os conceitos para a descrição e 
representação de imagens e dados de quadrícula no 
contexto da ISO 15046. Isto inclui novo trabalho nos 
seguintes aspectos: sistema de referência espacial, 
visualização, e serviços de elaboração. 

19125-1 - Simple feature access - Part 1: 
Common architecture 

19125-2 - Simple feature access - Part 2: SQL 
option 

Simples acesso às feições – Arquitetura Básica e 
Opção de SQL: Implementa uma especificação para o 
ambiente SQL para o simples acesso às feições; 
especifica um esquema SQL que suporte o 
armazenamento, recuperação, consulta e atualização 
de uma coleção de dados geoespaciais simples; 
Estabelece uma arquitetura de implementação de 
tabela de feições; Define os termos para uso dentro da 
arquitetura; Aplica ambos os termos de componentes 
SQL e com os componentes de tipos geométricos; 
Descreve um conjunto de tipos geométricos SQL 
juntamente com as suas respectivas funções SQL. 

19126 - Profile - FACC Data Dictionary 

Perfil – Dicionário de dados FACC: É um perfil 
baseado em regras e métodos definidos na ISO CD 
19110 (15046-10) no contexto da DGIWG, que 
define um dicionário de dados e inclui a definição de 
feições e atributos que podem ser usados na 
comunidade internacional. 

19127 - Geodetic codes and parameters Códigos Geodésicos e Parâmetros: Desenvolve 
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Norma Resumo 
especificações técnicas para os códigos e parâmetros 
geodésicos. Define as regras das tabelas dos códigos e 
parâmetros geodésicos e identifica os elementos 
necessários nessas tabelas, de acordo com a ISO 
19111. 

19128 - Web Map server interface Interface do Servidor de Mapas na Web: Descreve o 
Servidor de Mapas na Web (Web Map Server). 

19129 - Imagery, gridded and coverage data 
framework 

Imagens, estrutura de dados de cobertura e 
quadriculados: Padroniza conceitos de descrição e 
representação de imagens, quadrículas e coberturas no 
contexto da ISO 19100 e os seus elementos que não 
foram identificados nessa mesma norma. 

19130 - Sensor and data models for imagery 
and gridded data 

Sensores e modelos de dados para imagens e dados 
em quadrícula: Especifica o modelo de sensor 
descrevendo suas propriedades físicas e geométricas 
para fotogrametria, sensoriamento remoto e outros 
sensores que produzem imagens; Define o modelo de 
dado espacial que especifica, para cada sensor, os 
requisitos mínimos necessários e a relação de 
componentes de dados que serão medidos pelo sensor 
e composto por um sistema de coordenadas para 
possibilitar a sua georreferência e análise de dados.  

19131 - Data product specifications 

Especificações de Produtos de Dados: Identifica 
requisitos de especificação de produtos de dados 
geográficos, incluindo o esquema de aplicação, 
sistemas de referência espacial e temporal, qualidade, 
captura de dados e processo de manutenção. 

19132 - Location based services possible 
standards 

Padrões de Serviços Baseados em Localização (LBS): 
Pesquisa a necessidade de padrões em LBS. 

19133 - Location based services tracking and 
navigation 

Serviços Baseados em Localização (LBS) para 
trajetória e navegação: Especifica serviços baseados 
na “web” para auxílio a clientes. 

19134 - Multimodal location based services 
for routing and navigation 

Serviços Baseados em Localização (LBS) multimodal 
para roteirização e navegação: Define todos os 
padrões de uso da LBS para roteirização, bem como 
para navegação dentro do contexto multimodal. 

19135 - Procedures for registration of 
geographical information items 

Procedimentos de registro de itens de informação 
geográfica: Desenvolve um padrão, simples ou 
múltiplo, que especifica os procedimentos de 
preparação e manutenção de um registro ou registros 
de identificadores permanentes únicos, na mesma 
linha da ISO/TC 211 e dirigidos para itens de 
informação geográfica.  

19136 - Geography Markup Language (GML)

Linguagem de Fixação Geográfica: Corresponde a 
uma linguagem XML codificada e adaptada à ISO 
19118 para a transferência e armazenamento de 
informação geográfica modelada de acordo com os 
conceitos de estrutura empregados nas séries de 
normas da ISO 19100, incluindo propriedades de 
dados espaciais e não-espaciais de feições 
geográficas. Estas especificações definem a sintaxe 
do esquema XML, o mecanismo e as convenções. 

19137 - Generally used profiles of the spatial 
schema and of the similar important other 
schemas 

Perfis usuais de esquema espacial e de outros 
esquemas similares importantes: Desenvolve um 
conjunto de perfis do esquema espacial para 
proporcionar um conjunto mínimo de elementos 
geográficos necessários para a criação eficiente de um 
esquema de aplicação. 

19138 - Data quality measures Medidas de qualidade de dados: Define um conjunto 
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Norma Resumo 
de medidas de qualidade de sub-elementos de dados 
identificados na ISO 19113. Um registro da qualidade 
de dados poderá ser estabelecido, para incluir em cada 
medida um identificador e um código. Essas medidas 
poderão ser aplicadas na avaliação do conjunto de 
dados geográficos e a sua finalidade. Medidas 
múltiplas poderão ser definidas para cada qualidade 
de sub-elementos e a escolha de cada uso dependerá 
do tipo de dado e do seu propósito. 

19139 – Metadata – Implementation 
Specification 

Metadados: Especificação da implementação: Define 
o modelo de implementação da UML baseado no 
modelo do resumo da UML da norma ISO 19115. 

19140 - Technical amendment to the ISO 
191** Geographic information series of 
standards for harmonization and 
enhancements 

Conduta técnica da ISO 191**, da série de 
Informação Geográfica de padrões, para  
harmonização e aperfeiçoamento: Inclui as questões 
de consistência, verificação de consistência com 
outras referências, terminologia, modelo de dados e 
representação. 

 

 Como se vê essa padronização ainda está em nível bastante geral, não 

chegando ainda a detalhes operacionais, por exemplo, do controle de qualidade 

geométrica de dados. 

 

B.2 Comentários sobre a norma ISO 19.113 Quality principles – Princípios de 

Qualidade 

 A norma ISO 19.113 – Quality principles – Princípios de Qualidade, tem por 

objetivo a descrição de conceitos relativos a informações geográficas. Muitos desses 

termos já foram trabalhados por diversos autores, tais como GOODCHILD (1997), 

GUPTILL e MORRISSON (1997), KAINZ (1997), ÖSTMAN (1997) e, inclusive no 

Brasil, como QUINTANILHA (1996) e GUIDARA JR (1999). 

Todos os conceitos e termos da ISO 19.113 no que diz respeito a valores 

quantitativos ou não quantitativos, poderão constar dos metadados, de acordo com a 

norma ISO 19.115 (2002). Já, quanto ao modo de avaliação da qualidade poderão ser 

utilizados os critérios e requisitos estabelecidos na norma ISO 19.114 (2003). 

 Para se entender melhor o princípio da Norma ISO 19113 (2002), veja-se a 

figura B.1. 
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Figura B.1 – Uma visão geral da informação da qualidade de dados. 
Adaptado de: ISO 19113 (2002). 

 

 
B.3 Comentários sobre a norma ISO 19.114 Quality evaluation procedures – 

Procedimento de Avaliação da Qualidade 

 A partir dos princípios apresentados na norma ISO 19.113 são 

relatados na presente norma os métodos de avaliação: 

a) Método de avaliação direto: método de avaliação da qualidade de um conjunto de 

dados baseado na inspeção dos itens dentro do conjunto de dados. Pode ser 

classificado em dois tipos: a) Internos: corresponde a uma avaliação da qualidade 

interna dos dados, como por exemplo, um teste de consistência lógica ou da precisão 

na posição; b) Externos: requer um conjunto de dados de referência externo para 

avaliar os dados que estão sendo testados. É o caso de um teste de avaliação da 

completeza (nomes de estradas tem que ser checados em campo) e da acurácia de 

Identificação da qualidade da 
informação 

Informação da qualidade não-quantitativa

Informe da qualidade da 
informação 

Elementos de visão geral da qualidade de 
dados aplicáveis 

Informação da qualidade quantitativa

Elementos de qualidade de dados aplicáveis
e seus sub-elementos de qualidade 

aplicáveis

Descrição de sub-elementos 
de qualidade de dados 

escopo da qualidade dos dados 
medida da qualidade de dados 

procedimentos de avaliação da qualidade 
de dados 

resultados da qualidade de dados 
tipo de valor da qualidade de dados 

unidade de valor da qualidade de dados 
data da qualidade de dados

Qualidade da informação da qualidade 

ISO 19115 
Metadados 

ISO 19114 
Informe de avaliação da qualidade 
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posição (com o uso de um mapeamento ou um levantamento de campo mais 

acurados). 

 Ainda com relação aos métodos de avaliação pode ser aplicada metodologia 

automatizada (consistência topológica: por exemplo, o fechamento de polígonos via 

programa) ou não automatizado. 

Em termos de amostragem são indicadas as normas ISO 2859 (1999) e ISO 

3951-1 (1999), as quais se baseiam na norma MIL-STD-105E (1989), que consta no 

Anexo A. 

b) Método de avaliação indireto: método da avaliação da qualidade de um conjunto 

de dados baseado no conhecimento externo (exemplo: linhagem - métodos de 

produção). É indicado apenas no caso de não ser possível a aplicação de metodologia 

de avaliação direta. 

Descrito os conceitos básicos pela norma ISO 19.114 (2003), nessa mesma 

obra são relatadas na seqüência as etapas básicas de um processo de avaliação da 

qualidade de dados geográficos são as seguintes e que podem ser vistos na figura 

B.2. 
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De acordo com a figura B.2, as etapas são as seguintes: 

Etapa 1 - Identificar um ou mais elementos de qualidade de dados aplicável 

(completeza, linhagem, acurácia posicional, etc), definir seus sub-elementos e fixar o 

escopo da qualidade de dados: estes podem ser testados desde que sejam 

identificados de acordo com os requisitos da norma ISO 19.113 (2003); 

Etapa 2 - Identificar uma medida de qualidade de dados: Para cada teste a ser 

realizado, poderão ser identificados: uma medida da qualidade de dados, o tipo de 

valor da qualidade de dados, uma unidade de valor de qualidade de dados. Conceitos 

já relatados anteriormente; 

Etapa 3 - Selecionar e aplicar um método de avaliação de qualidade de dados: para 

cada medida de qualidade de dados poderá ser selecionado um método de avaliação 

da qualidade de dados; 

Conjunto de 
dados (escopo)

Especificação do produto 
ou requerimentos do 

usuário 

Etapa 1: 
Identificar um elemento de qualidade de
dados aplicáveis, sub-elementos de
qualidade de dados e escopo da qualidade
de dados

Etapa 2: 
Identificar uma medida da 

qualidade de dados 

Etapa 3: 
Selecionar e aplicar um método de 
avaliação da qualidade dos dados 

Etapa 4: 
Determinar os resultados da qualidade 

dos dados Etapa 5: 
Determinar a conformidade 

Nível de qualidade 
de conformidade 

Informe do resultado da 
qualidade dos dados 

(passou/falhou) 

Informe do resultado da 
qualidade dos dados 

(quantitativos) 

Figura B.2 – Avaliação e informe dos resultados da qualidade dos dados. 
Fonte: Adaptado de ISO 19.114 (2002). 
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Etapa 4 - Determinar os resultados da qualidade dos dados: A saída do método de 

aplicação é: resultados quantitativos da qualidade dos dados, um valor ou conjunto 

de valores da qualidade de dados, uma unidade de valor de qualidade de dados e uma 

data; 

Etapa 5 - Determinar a conformidade: sempre que um nível de qualidade de 

conformidade for estabelecido pelas especificações técnicas ou pelas necessidades do 

usuário, os resultados da qualidade dos dados serão comparados com a conformidade 

a determinar. Os resultados da qualidade dos dados de conformidade (passou/falhou) 

são comparações de resultados de dados quantitativos com um nível de qualidade de 

conformidade. 

Aplicados os conceitos e critérios de qualidade aqui relatados o passo final é 

transformar esses dados de qualidade em um metadado, ou seja, o dado sobre o dado, 

onde estão especificados todos os seus elementos de qualidade de interesse. A 

estruturação conceitual do banco de dados com esse fim está especificada na norma 

ISO 19.115 (2002), que propõe um modelo de dados para apresentação dessas 

informações. 

 Para ficar mais claro o conceito e a aplicação dessa norma é apresentado um 

esquema geral de um exemplo da referida norma pela figura B.3, sendo outro 

exemplo apresentado em JAKOBSSON (2002). 
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Figura B.3 – Avaliação e informe dos resultados da qualidade dos dados, para 
avaliação da completeza de uma base de dados 1:10.000 (BDT 1:10.000). 

Fonte: Adaptado de ISO 19.114 (2003). 
 

 Neste caso foi aplicado um controle de qualidade da base de dado espacial, na 

escala 1:10.000, por meio de uma amostragem de células aleatórias de 1X1 km. Os 

sub elementos analisados foram as omissões e os exageros (elemento completeza). 

Ao final se aplica os critérios de elaboração do bando de dados contendo a qualidade 

dos dados, o qual é relatado na norma ISO 19.115 (2002), sendo apresentados os 

exemplos de estruturação de banco de dados as tabelas B.2 e B.3. 

 

 

Conjunto de 
dados (escopo): 
BDT/1:10.000

Especificação do 
produto ou 

requerimentos do 
usuário 

Etapa 1: 
Identificar um elemento de qualidade de 

dados aplicáveis, sub-elementos de qualidade 
de dados e escopo da qualidade de dados 

Completeza, exagero e omissão 

Etapa 2: 
Identificar uma medida de qualidade de 

dados: Conformidade/Número de erros

Etapa 3: 
Selecionar e aplicar um método de avaliação de qualidade de 

dados: Avaliação de qualidade direta externa por 
amostragem múltipla

Etapa 4: 
Determinar os resultados da 

qualidade dos dados Etapa 5: 
Determinar a conformidade 

Informe do resultado 
da qualidade dos 

dados (quantitativos)

Informe do resultado 
da qualidade dos 

dados (passou/falhou) 

Nível de qualidade de 
conformidade 

AQL = 4 
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Tabela B.2 – Exemplo de informe dos Metadados de acordo com a ISO 19.115. 
Fonte: ISO 19.114 (2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.5 – Exemplo de informe dos Metadados de acordo com a ISO 19.115. 

Fonte: ISO 19.114 (2003). 
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Tabela B.3 – Resumo informativo dos resultados do teste de avaliação da qualidade. 
Fonte: ISO 19.114 (2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percebe-se que em cada uma dessas tabelas consta todo um banco de dados 

estruturado, de modo que se possa observar cada dado e seus elementos e sub-
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elementos de qualidade de interesse, bem como a quantificação da qualidade dos 

dados. 


