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LIMPEZA DE DADOS

2.1. Introdução ao padrão de 
dados Darwin Core

2.2. Conceitos de qualidade de 
dados e controlo de qualidade
    2.2.1. Dados taxonómicos
    2.2.2. Dados geográficos
    2.2.3. Pessoas e entidades, 
datas
    2.2.4. Dados sensíveis

2.3. Ferramentas e recursos para 
a l impeza de dados
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Qualidade de dados - referências

https://www.gbif.org/document/80924 https://www.gbif.org/document/80528
     
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0178731
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Ciclo de vida dos dados

ã

A perda de qualidade 
nestas fases determina a 
aplicabilidade dos dados.
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A cadeia de informação e a perda de qualidade

  COLHEITA PLANIFICAÇÃO   DOCUMENTAÇÃO   DIGITALIZAÇÃO   CONTROLO DE 
QUALIDADE

PUBLICAÇÃO NA 
INTERNET

AUMENTO DO CUSTO DA CORREÇÃO DE DADOS

Planificação Informação incompleta - Pouca experiência dos 
colaboradoras 

- Interpretação errada

- Base de dados

- Cópias

- Exportação errada

- Conversões

- Uso incorrecto dos 
dados
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DQ conceptual 
framework

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0178731.g001

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0178731.g002

Total Data Quality 
Management 
(TDQM)

DQ Needs – ajuste para o uso

DQ Report – avaliação, 
validação e melhorias

DQ Solutions – métodos e 
ferramentas

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0178731.g001
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0178731.g002
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DQ conceptual 
framework

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0178731.g003

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0178731.g003
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Conceitos de qualidade de dados

Exactidão (accuracy) – proximidade dos valores medidos, 
observados ou estimados, aos valores reais ou verdadeiros

Precisão ou resolução (precision) – 
• precisão estatística – proximidade (ou variabilidade) 
entre várias observações
• precisão numérica – resolução, número de dígitos 
significativos para uma determinada observação

Conceitos

1 2 3 4

1-alta precisão, baixa exactidão
2-baixa precisão, baixa exactidão
3-baixa precisão, alta exactidão
4-alta precisão, alta exactidão 
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Conceitos de qualidade de dados

Qualidade
A qualidade depende da utilização que 

será dada aos dados

A qualidade dos dados é multidimensional, 
envolvendo a gestão dos dados, análise e 
modelação, controlo de qualidade, 
armazenamento e apresentação.

Conceitos
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Conceitos de qualidade de dados

Incerteza e Erro

Existe sempre incerteza nos dados, ou seja, na forma como 
o observador apreende/compreende os dados.

O erro inclui as imprecisões
e inexactidões. Pode ser
aleatório ou sistemático.
Um exemplo de erro 
sistemático é a definição 
errada de um datum.

Conceitos
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Conceitos de qualidade de dados

Validação e limpeza

A validação consiste em determinar se os dados são 
inexactos, incompletos ou não razoáveis. Exige a verificação 
de: 
• formatos
• informação completa
• razoabilidade e consistência
• limites
• identificação de outliers

Conceitos

outlier
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Conceitos de qualidade de dados

Validação e limpeza

A limpeza consiste na correcção dos erros. É importante 
garantir que os dados não são perdidos inadvertidamente. 
Muitas vezes é melhor reter quer os dados antigos como os 
corrigidos, lado a lado, na base de dados

Conceitos
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Conceitos de qualidade de dados

Visão, Política, Estratégia

Recomendação: Desenvolver um programa institucional de 
longo prazo

Ver Chapman, A. D. (2015). Princípios de Qualidade de 
Dados: Chapman, A. D. (2015). Princípios de Qualidade de Dados. Versão 1.0 pt em Português 
lançada em abril 2015 e traduzida para pelo Nó Português do GBIF (www.gbif.pt) e pelo 
representante brasileiro do GBIF, SiBBr (Sistema de Informação sobre a Biodiversidade Brasileira, 
www.sibbr.gov.br). Versão original em Inglês lançada em jul 2005. Copenhagen: Global Biodiversity 
Information Facility. 81 pp. ISBN: 87-92020-58-5. Disponível on-line em http://www.gbif.org/document/

80924)

Princípios de qualidade de dados
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Conceitos de qualidade de dados

São princípios de boa gestão de dados

• não reinventar a roda
• observar a eficiência na recolha de dados e procedimentos de controlo 

de qualidade
• partilha de dados, informação e ferramentas
• utilizar padrões, ou desenvolver novos 
• procurar parcerias e criação de redes
• reduzir a duplicação na recolha de dados e controlo de qualidade
• assegurar a criação de boa documentação e de metadados
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Conceitos de qualidade de dados

Princípios de qualidade dos dados

• conjunto de informação mínima completa

• consistência – dados representados sempre da mesma forma – utilizar 
listas para a entrada de dados

• flexibilidade para comportar o dinamismo do processo

• transparência – os erros, se não corrigidos, devem ser evidenciados

• definir controlos

•minimizar a duplicação e reedição dos dados

As seguintes características devem ainda ser observadas:
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Controlo de qualidade de dados

Princípios de qualidade dos dados

• manter os dados originais

• a definição de categorias pode levar à perda de qualidade 

•documentação – é um princípio chave, permite ao utilizador verificar o 
ajustamento dos dados ao seu objectivo

• feedback – definir mecanismos para promover o feedback dos utilizadores, 
e fazer com que estes se reflictam na qualidade dos dados

• formação e treino – pode aumentar largamente a qualidade dos dados. 
Deve estender-se desde os colectores até aos operadores de inserção de 
dados e gestores da base de dados. 

As seguintes características devem ainda ser observadas:
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Verificação de qualidade ao nível do portal 
nacional

Exemplo: http://dados.gbif.pt/generic-hub/occurrences/3acad1e8-11b8-4439-bcb7-f5c661e72895
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Indexação dos dados pelo portal internacional
Exemplo: https://www.gbif.org/occurrence/1404437769
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Inventário de verificações de qualidade
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tAfQUsIzUNfa6Tn5Ezq2cfbMVB0QeXIyp7N0We2lBAY/edit#gid=0
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Tipos de erros

• Completitude dos dados 
- verificação de valores ausentes

• Valores dentro de limites admissíveis
- data (21-10-2099?), altitude (3200 m em Portugal?), profundidade, 
latitude (98ºN?) e longitude (210ºE?)

• Tipo de dado
- datas ou números incluídas como texto

• Formato
- separadores decimais, formato de data

ERROS TÉCNICOS
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Tipos de erros

• taxonómicos
- Se indica um registo ao nível da espécie, o nome científico contém o 
género e restritivo específico?

• continuidade
- sequência temporal das datas de uma expedição

• valores não admissíveis
- altitude de 1500 m no distrito de Lisboa?

• geográficos
- localidade em Portugal com coordenada -12,4º, 34,5º

ERROS DE CONSISTÊNCIA
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Ferramentas para o controlo de qualidade

NOMES CIENTÍFICOS

Termo DwC valor

scientificName Acacia dealbata 
Link

kingdom Plantae

phylum Spermatophyta

class Magnoliopsida

order Fabales

family Fabaceae

genus Acacia

specificEpithet dealbata

infraspecificEpithet

taxonRank species

scientificNameAuthors
hip

Link

Verificações

Validade dos nomes, confrontando com 
cheklists:

GBIF Species Name Matching
https://www.gbif.org/tools/species-lookup

Global Names Resolver
http://resolver.globalnames.org/

Catalog of Life List Matching Service
http://www.catalogueoflife.org/listmatching/

iPlant TNRS
http://tnrs.iplantcollaborative.org/

Atomização de nomes

GBIF Name Parser
http://tools.gbif.org/nameparser/

https://www.gbif.org/tools/species-lookup
http://resolver.globalnames.org/
http://www.catalogueoflife.org/listmatching/
http://tnrs.iplantcollaborative.org/
http://tools.gbif.org/nameparser/
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Ferramentas para o controlo de qualidade

DADOS GEGRÁFICOS

Termo DwC valor

country Portugal

countryCode PT

stateProvince Coimbra

county

municipality Coimbra

locality São Martinho do 
Bispo

decimalLatitude 40.21406

decimalLongitude -8.44807

geodeticDatum

coordinateUncertaintyI
nMeters

coordinatePrecision

Verificações

Verificação de coordenadas atribuídas:

- SIG: QGIS, ArcGIS
- online: Google Maps, OpenStreetMaps
- software de gestão de colecções: Specify

Georreferenciação

GeoLocate
http://www.museum.tulane.edu/geolocate/web/WebGeoref.aspx

Google Maps
https://www.google.pt/maps

Georreferenciação reversa 
(obter nome da localidade e divisões administrativas a partir das 
coordenadas)

SpeciesLink InfoXY
http://splink.cria.org.br/infoxy
OpenStreetMap Nominatim
http://nominatim.openstreetmap.org/reverse.php?format=html

Conversão de coordenadas
Canadensys
http://data.canadensys.net/tools/coordinates
IGeoE
http://www.igeoe.pt/coordenadas/

http://www.museum.tulane.edu/geolocate/web/WebGeoref.aspx
https://www.google.pt/maps
http://splink.cria.org.br/infoxy
http://nominatim.openstreetmap.org/reverse.php?format=html
http://data.canadensys.net/tools/coordinates
http://www.igeoe.pt/coordenadas/
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Ferramentas para o controlo de qualidade

OUTROS DADOS

Termo DwC (exemplo) valor

recordedBy Rui Figueira

identifiedBy R. Figueira

establishmentMeans nativo

eventDate 2010-11-23

Verificações

Uso de vocabulários controlados
Ex: sex – male, female, hermaphrodite

Uso de listas autoritárias ou de referência 
- lista de colectores/colaboradores da instituição
- lista de botânicos (Brummitt & Powell's (1992) 
Authors of Plant Names, IPNI 
http://www.ipni.org/index.html)

Datas num formato padrão ISO 8601:2004(E)
Ex.
year only: 2010
year and month: 2010-01
year, month, and day: 2010-01-17
year, month, day, and UTC time: 2010-01-
17T09:26Z
year, month, day, and local time: 2010-01-
17T09:33:59-0300 
...

Conversão de datas
Canadensys date parsing
http://data.canadensys.net/tools/dates

http://www.ipni.org/index.html
http://data.canadensys.net/tools/dates
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Dados sensíveis
Para espécies sensíveis, devido à sua raridade, 
estatuto de ameaça ou valor económico, pode 
justificar-se remover ou generalizar, p.e., os dados de 
localização. 

A remoção ou generalização pode ser aplicada a 
campos de texto, p.e.
- nomes de pessoas
- nome da localidade
- data de colheita
- nº de colector
- habitat
- proprietário
- nomes taxonómicos 

Para as coordenadas geográficas, é possível diminuir 
a precisão por arredondamento, ou utilização de uma 
grelha maior

Em qualquer dos casos, as omissões ou 
generalizações devem ser documentadas, nos dados e 
nos metadados. Os termos do DwC 
informationWithheld e dataGeneralizations servem 
para essa finalidade.

https://www.gbif.org/document/80512



 

 

Obrigado pela atenção
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