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Capítulo 4 

CONTROLE DE QUALIDADE POSICIONAL DE MAPEAMENTOS 
SISTEMÁTICOS 

 

4.1 Introdução 

Quando se fala em controle de qualidade posicional em Cartografia a atenção 

está centrada em uma única carta, não havendo nenhuma norma, como as 

pesquisadas nos diversos países, que considere uma Cartografia contínua, exceção do 

que é apresentado nos trabalhos de ROCHA (2002) e NOGUERA JR (2003). 

Não se pode perder de vista o caso dos Mapeamentos Sistemáticos, isto é, a 

produção da cartografia de uma cidade, uma região, um país, que se caracterizam 

pela grande quantidade de cartas. E cada carta corresponde, normalmente, a um 

recorte de diferentes modelos aerofotogramétricos, constituindo estes sim, uma 

unidade básica com características relativamente homogêneas.  

Assim, no presente capítulo, propõem-se uma metodologia para o controle do 

mapeamento sistemático como um todo, considerando uma cartografia contínua e 

não cada folha como uma unidade autônoma isolada. 

 No Brasil, um trabalho pioneiro, utilizando em parte esse conceito, foi o 

desenvolvido por ERWES e ZAMORA (1973). Foi empregado na avaliação do 

produto final cartográfico analógico e será descrito a seguir, como estudo preliminar, 

antes de apresentar uma sugestão de metodologia. 

 

4.2 Controle de qualidade de Mapeamento Sistemático: Exemplo da SUDENE 

É de grande importância, no que tange a um projeto de confecção de mapas, 

cartas ou plantas, o conhecimento da qualidade cartográfica dos produtos 
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intermediários, o que pode ser previsto num bom e adequado desenvolvimento dos 

processos de produção, de acordo com as especificações estabelecidas no edital. 

Depois de pronto, e mesmo que não tenha sido possível o controle durante o 

processo, deve ser feito o controle de qualidade do produto final (amostra dos 

mapas). 

 Embora tenha ocorrido um enorme avanço tecnológico, principalmente no 

que se refere aos métodos de produção, existe ainda alguma resistência quanto ao 

controle de qualidade e um certo receio por parte das empresas produtoras quanto aos 

custos envolvidos nessas atividades. Porém, ERWES e ZAMORA (1973) avaliam 

que os custos de um bom teste de campo correspondem a aproximadamente 1 ou 2 % 

do custo total de um projeto, o que é pouco, ainda mais comparado com os custos 

decorrentes de um mapeamento de má qualidade. Partindo dessa premissa, 

desenvolveram em 1972, um processo de controle de qualidade de um mapeamento 

sistemático (produtos finais) contratado pela SUDENE. A área de estudo situava-se 

no Nordeste brasileiro, sendo realizado o controle de qualidade posicional do 

mapeamento sistemático na escala 1:100.000. 

As exigências impostas pela SUDENE e que deveriam ser obedecidas para a 

aceitação do mapeamento, eram as seguintes: 

1) Planimetria: 90 % dos pontos testados em campo com método adequado deveriam 

apresentar erros de posicionamento inferiores a 0,5 mm na escala da carta, com 

relação ao ponto de apoio mais próximo, considerado como correto. Para os demais 

pontos (10%) admitia-se um erro máximo de 1,00 mm na escala da carta; 

2) Altimetria: 90 % dos pontos testados em campo com método adequado deveriam 

apresentar erros em altitude inferiores à metade da eqüidistância das curvas de nível 
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e nenhum ponto testado deveria apresentar erro superior ao valor dessa eqüidistância. 

No caso de curvas de nível muito próximas, ou seja, região considerada como de alta 

declividade para a escala em questão era possível considerar um deslocamento 

horizontal dentro nos limites estabelecidos para a altimetria; 

3) Riqueza dos acidentes geográficos: exigia-se a representação no mapa de uma 

relação de entidades geográficas, elementos fundamentais para as obras que se 

pretendiam e obedecendo à grafia correta. Os nomes de outras entidades (toponímia), 

menos importantes para as obras, como fazendas, propriedades rurais, vilas, 

povoados, cidades, entre outros, também deveriam estar corretos. 

 A partir dos requisitos apontados anteriormente, semelhantes aos da atual 

norma brasileira (BRASIL (1984)), foi desenvolvida uma metodologia de avaliação 

(na década de 70), que consistiu basicamente nas seguintes etapas: 

1) Seleção de folhas para a avaliação posicional por método de campo: levou-se em 

conta a quantidade de folhas cartográficas (em meio analógico) que deveriam ser 

testados. De acordo com o Serviço Cartográfico Militar dos Estados Unidos (em 

cujas recomendações se inspiraram), o ideal seria testar todas as folhas do 

mapeamento, porém é possível a realização de testes parciais, por amostragem. No 

exemplo do Projeto da SUDENE, a quantidade de folhas testadas foi função do 

número de folhas do mapeamento, sendo que para regiões de mapeamento contínuo 

com mais de cinco folhas foi admitida a realização de testes por meio de amostragem 

e, ao final, o número total de folhas testadas correspondeu a 20 % do total das folhas 

do mapeamento. 

2) Planejamento das poligonais horizontais e perfis: este planejamento considerou o 

perímetro de uma poligonal de terceira ordem (erro de fechamento menor que 0,2 
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mm na escala da carta) para comprovação horizontal, por meio da determinação das 

coordenadas de pontos identificáveis na foto e em campo, que obrigatoriamente 

fariam parte dessa poligonal. Além disso, foram planejados os perfis obtidos por 

nivelamento geométrico, trigonométrico ou barométrico, conforme a eqüidistância 

das curvas de nível, sendo estes considerados com acurácia de ao menos um décimo 

da eqüidistância de comprovação vertical, sendo para tanto feita a determinação das 

elevações dos pontos foto-identificáveis em campo, pertencentes a esse perfil. Tanto 

as poligonais como os perfis deveriam partir e fechar em pontos de apoio utilizados 

pelo executante do mapeamento e passar pelos pontos convenientes, especificados 

para o controle. 

 No que se refere ao caminhamento das poligonais para comprovação 

horizontal optou-se por trajetos mais curtos, na medida do possível, visando à 

economia. 

Quanto ao traçado dos perfis foram levados em conta os seguintes fatores 

para determinar seu caminhamento por pontos, tais como: cruzamentos de feições 

nas partes mais duvidosas dos mapas, maior distância possível dos pontos de apoio 

vertical (erro aumentando com a distância), abranger o maior número possível de 

modelos, utilizar um percurso distinto do empregado para o apoio terrestre vertical e 

não utilizando estradas ou caminhos principais e cruzando o maior número possível 

de curvas de nível (regiões de maior declividade). 

Como na época (década de 70) não se dispunha de equipamentos de alta 

tecnologia como nos dias de hoje, realizou-se o levantamento das poligonais bem 

como o nivelamento geométrico de maneira convencional, ou seja, com emprego de 

teodolitos, trenas, medidores eletrônicos de distância e níveis óticos mecânicos. 
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 Por opção de economia e sem prejudicar os critérios de avaliação, utilizou-se 

o mesmo percurso tanto para a poligonal horizontal, como para os perfis verticais, o 

que simplificou sensivelmente os trabalhos de campo. 

3) Seleção e número de pontos de controle: o número mínimo de pontos por folha 

correspondeu a 20, que foram selecionados de modo a estarem bem separados entre 

si e o mais distante possível dos pontos de apoio terrestre horizontal; 

4) Verificação da representação cartográfica: foram utilizados outros documentos 

cartográficos em escalas diferentes apenas como referência visual, sendo coletadas 

informações (reambulação de campo) de moradores do local à medida que se 

desenvolviam os trabalhos de campo. Foram testados: a classificação da malha viária 

(rodovias, caminhos, estradas de ferro), a identificação correta de edificações 

(escolas, igrejas, faróis, etc), os limites entre propriedades, a toponímia (nomes de 

ruas, vielas, povoados, etc) e foi conferida a monumentação (correta representação e 

identificação de marcos, referências de nível, etc). 

 Com a aplicação e o desenvolvimento de tal projeto pode-se concluir que: 

1) não era realizada na época ou se realizava muito pouco a revisão fotogramétrica; 

2) havia uma sensível queda da qualidade por excesso de produção em um prazo 

muito curto; 

3) a empresa produtora dessa cartografia não realizava o controle de qualidade do 

produto final. 

 Outros aspectos salientados pelos autores e que exigem especial atenção na 

realização do teste do produto final são: 

1) a elaboração de poligonais horizontais e perfis verticais com acurácias 

compatíveis de modo a poder avaliar o produto final; 
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2) a correta escolha de pontos do produto final e o correspondente ponto no campo; 

3) uma amostragem suficiente para avaliar o produto final. 

 

4.3 Sugestão de metodologia para o controle de qualidade de mapeamentos 

sistemáticos 

 Neste item, com base no que já foi apresentado no presente trabalho, é 

proposta uma metodologia, dividida em etapas, para a avaliação da qualidade 

cartográfica de um mapeamento sistemático. Incorpora também a experiência do 

autor da tese, obtida no processo de controle de qualidade do Mapeamento Digital da 

Cidade de São Paulo, o qual teve seu projeto iniciado em 2003. 

Uma visão geral da metodologia empregada é apresentada na figura 4.1, cuja 

descrição em linhas gerais é apresentada na seqüência abaixo: 

1) Controle de qualidade do processo: vide capítulo 2, onde se sugere que o 

contratante faça um acompanhamento do desenvolvimento do projeto junto ao 

produtor nas diversas fases de produção do mapeamento, de acordo com 

recomendações de SATO (2003), já adaptadas à era digital. Aqui vale destacar a 

importância das especificações contidas no edital, as quais devem ser coerentes, 

apresentando os valores limite máximos a serem obedecidos em cada etapa, para que 

o produto final possa alcançar o padrão de acurácia cartográfica desejado. Além 

disso, é preciso estar atento à qualificação das empresas, ou seja, à capacitação do 

corpo técnico das mesmas, a experiência em projetos anteriores semelhantes, bem 

como a infra-estrutura dessas (tipo de equipamento: digital ou não, etc.). 
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Figura 4.1 – Esquema Geral da proposta de metodologia de controle de qualidade de 
Mapeamentos Sistemáticos. 

   

Supondo que foram atendidas todas as exigências descritas nas especificações 

técnicas do edital e foi assegurada a qualidade em cada etapa por meio do controle 

dos processos, a última fase corresponde à avaliação da qualidade dos produtos 

finais. 

1 Controle dos processos 
CQP conforme metodologia de SATO (2003) 

2 Controle dos produtos finais 
(Mapeamento sistemático) 

2.1.1 Comparação com 
coordenadas de 

mapeamentos mais acurados

2.1.2 Comparação com 
coordenadas obtidas em 

campo 

2.2 Determinação do tamanho da população (N) 

2.3 Determinação do tamanho da amostra (n) 

2.4 Amostragem dirigida por áreas homogêneas 
e concentração de população 

(Cartografia Contínua) 

2.5 Coleta de pontos de controle 

2.6 Diversos testes estatísticos 
Determinação da qualidade posicional 
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2) O controle de qualidade posicional do produto final pode ser feito de duas 

maneiras: 

2.1.1) Comparação com coordenadas de mapeamentos mais acurados: é de menor 

custo, sendo a primeira alternativa. Como dito, deve ser ao menos três vezes mais 

acurado (considerando que as etapas dos processos desse produto foram criteriosas) 

que o documento a ser controlado; 

2.1.2) Comparação com coordenadas obtidas em campo: quando não existe 

mapeamento mais acurado. Neste caso, pode ser necessária a realização de testes 

prévios de avaliação da metodologia (GPS relativo cinemático, relativo rápido 

estático, etc), caso não se tenha confiança na acurácia de determinado 

equipamento/método. 

Isso é feito por meio da comparação do resultado desse levantamento em 

pontos de coordenadas estabelecidas através de métodos mais acurados, como por 

exemplo, o método relativo estático, aplicado na Base EPUSP, localizada na Raia 

Olímpica da USP. 

Com base em informações e testes confiáveis é possível ter parâmetros que 

possibilitem maior produtividade, tais como, por exemplo, o tempo de espera para a 

inicialização do método semicinemático “stop and go”. 

2.2) Determinação do tamanho da população (N): para a determinação da população 

deve-se levar em conta o número de pontos existentes no mapeamento e possíveis de 

serem analisados. Isto é, devem estar bem identificados nas duas fontes. No caso do 

controle por meio de mapeamentos mais acurados isso é mais flexível e menos 

problemático, sendo possível coletar um número bem maior de pontos e em menos 
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tempo. Já o levantamento de campo implica em maior custo, além da dificuldade de 

se coletar pontos com GPS, em algumas situações; 

2.3) Determinação do tamanho da amostra (n) a partir do emprego da norma ISO 

2859-1 (1999), Anexo A, por meio da análise dos lotes que vão sendo produzidos e 

entregues para análise e aceitação (ou não). De cada lote deverá ser 

escolhido/sorteado um conjunto de folhas, por exemplo, para o controle de 

qualidade. 

Outra forma de considerar o problema é tratar esse conjunto Cartografia 

contínua. 

Como exemplo, pode-se considerar o caso de uma população de cerca de 

5.000 pontos de um mapeamento sistemático 1:1.000, onde foram identificados os 

pontos de controle na base cartográfica digital, tais como cantos de estacionamento, 

cantos de boca de lobo, cantos de quadra, etc. Aplicando a norma MIL-STD-105E 

(1989), correspondente a ISO 2859-1 (1999), considerando como produto novo, de 

acordo com a recomendação da referida norma, apontando para o Nível II (nível de 

inspeção normal), pela consulta à tabela A.1 (Anexo A) chega-se à letra L. A seguir 

determina-se o tamanho da amostra relacionando este código, letra L, com a coluna 

C2, da tabela A.2 (Tabela de nível de inspeção normal), o que indica o valor de 200 

pontos para o tamanho da amostra; 

2.4) Amostragem dirigida: caso se veja oportuno em caso de um consórcio ou no 

caso de um levantamento estar sendo feito por mais de uma empresa, pode-se fazer 

uma primeira divisão pelas diferentes empresas participantes. O critério seguinte, 

dentro da área de uma empresa é aplicar sucessivos ou cumulativos critérios como: 

diferentes operadores, magnitude dos resíduos no ajuste de blocos, diferentes classes 
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de declividades, diferentes distâncias aos pontos utilizados no processo de 

aerotriangulação e outros. Considerando tais fatores, sugere-se então atribuir pesos 

ou valores aos diversos fatores em função de sua criticidade para o erro total. Ao 

final do processo tem-se toda a região dividida em diferentes classes homogêneas em 

função da criticidade quanto à magnitude dos erros. 

2.5) Coleta de pontos de controle: no procedimento de coleta de pontos de controle, 

deve-se tomar especial cuidado na identificação dos mesmos tanto na base 

cartográfica como na fonte mais acurada (outro mapeamento ou levantamento de 

campo) que fornecem as duas opções: 2.1.1 ou 2.1.2, no esquema da figura 4.1. O 

total de pontos de controle possíveis de serem coletados depende do nível de detalhe 

que apresenta a base cartográfica (função da escala e das especificações). Podem 

ocorrer casos que para a mesma escala e em projetos de mapeamentos diferentes se 

constata maior ou menor quantidade de possíveis pontos de controle. Por exemplo, o 

novo mapeamento de São Paulo, na escala 1:1.000, apresenta um nível de detalhe 

muito menor de feições que o mapeamento da Cidade Universitária, na mesma 

escala. No primeiro, a média de pontos identificáveis por folha não atinge a casa de 

10 pontos, já o segundo apresenta uma média de 168 pontos por folha. Isso depende 

fundamentalmente do tipo de feições especificadas para restituição. 

A alternativa que se propõe nesta metodologia é considerar a Cartografia 

como contínua, ao invés de adotar o conceito de cartas por mapeamento e a seguir 

pontos de controle por carta, esquema normalmente preconizado pelas normas de 

controle de qualidade da maioria dos países. Com isso, se dá um tratamento geral 

para o mapeamento e se consegue evitar problemas como o de contar com um 

número pequeno de pontos por folha, o que pode ter pouco significado estatístico, ou 
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de encontrar diferentes erros sistemáticos em diferentes cartas. Assim, o método 

prevê contabilizar ou avaliar o total possível de PCs para a verificação, identificando 

na base cartográfica, ao menos por estimativa, a quantidade de pontos possíveis de 

serem levantados. E a seguir determinar o tamanho da amostra como apontado na 

etapa 2.3. 

 No caso do controle por meio de levantamento de campo sugere-se a 

realização de reconhecimento prévio e planejamento. Essa atividade é de grande 

importância e consiste na avaliação e reconhecimento de cada um dos pontos de 

controle a serem levantados em campo. Ainda que se faça um pré-planejamento a 

partir da amostragem em gabinete, a situação durante o trabalho de campo pode ter 

muitas mudanças. Isto é, dependendo da quantidade e do grau de dificuldade de se 

levantar alguns pontos de controle em campo, pode haver uma elevação considerável 

nos custos desse procedimento ou pode-se ter que descartar alguns pontos e levantar 

outros. Por exemplo, pode-se ter que deslocar um ponto teoricamente bom (definido 

no escritório) para uma posição diferente em função da vegetação, construções 

próximas, etc. Outro fator a considerar, é a metodologia de levantamento. Nos casos 

dos levantamentos via GPS pelos métodos semicinemático, cinemático e RTK deve-

se dispor de recepção contínua do satélite durante o levantamento, sendo ainda 

necessária a recepção do sinal de rádio, no caso do último método. O planejamento 

deve contemplar “bolsões” de coleta de pontos de controle de modo a definir áreas 

onde não haverá perda de sinais e que torne o método produtivo. 

2.6) Análise estatística preliminar: com as coordenadas da base cartográfica digital e 

da fonte mais acurada (levantamento de campo) é possível fazer testes e análises 

comparativas tal como descrito a seguir. 
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Num primeiro momento, pode-se detectar erros grosseiros, verificar aqueles 

pontos em que o erro é superior a média mais 3σ. Antes de notificar tais erros ao 

produtor deve-se fazer uma análise caso a caso, de modo a verificar se são problemas 

de correspondência entre os pontos homólogos (erro de identificação em campo) ou 

se pode ter ocorrido algum problema no levantamento de campo (multicaminho, por 

exemplo), feito por quem está controlando a qualidade. Tais pontos, no caso de 

motivos justificados, podem ser retirados da amostra, antes de serem feitos os testes 

de tendência e precisão. Caso não haja um motivo justificado, sugere-se devolver o 

mapa à produtora para que empreenda uma ação corretiva, antes de nova auditoria. 

Eliminados os erros grosseiros são realizados os procedimentos de avaliação 

da tendência e precisão posicionais, considerando as três coordenadas (E, N e H) 

isoladamente. Aplica-se o teste de tendência (teste t ou Z) para a verificação e 

eliminação dos erros sistemáticos. Pode-se aplicar um teste para verificar a 

normalidade por meio de teste que combinam a assimetria (Sa) e a curtose (K), como 

o de Bowman-Shelton, cuja formulação é apresentada por (NEWBOLD (1995), 

sendo possível a realização de teste para ver se o grau de discrepância da curva 

normal. Existem também, testes isolados para assimetria (-0,5 ≤ Sa ≤ 0,5) e para 

curtose (2,5 ≤ K ≤ 3,5) devendo cada um estar entre esses limites, conforme destaca 

RAMOS (1999). Como próxima etapa, aplica-se o teste de precisão (teste do χ2) para 

cada uma das coordenadas. 

Havendo tendência, pode-se notificar o produtor para que tome as medidas 

corretivas. 

Ao final, emprega-se o teste da norma brasileira, que é o definitivo, porque é 

oficial: 90 % dos pontos deve ter erro inferior, em cada coordenada, a 1,645*EP (EP, 
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conforme a classe). De forma complementar pode-se compor os erros em X e Y e 

testar se 90 % dos erros compostos situam-se abaixo de 2,146*EP (EP, conforme a 

classe). 

 Cada uma das etapas foram aqui tratadas de modo a possibilitar uma visão 

conceitual da proposta de metodologia. Na parte prática será apresentado um 

experimento completo referente ao mapeamento digital na escala 1:1.000 da Cidade 

Universitária, correspondente a um mapeamento sistemático de 34 folhas e os 

diversos testes aqui propostos serão aplicados. 


