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Capítulo 6 

EXPERIMENTO DE ANÁLISE PRELIMINAR DO CONTROLE DE 
QUALIDADE POR MEIO DE MAPEAMENTO MAIS ACURADO 

 

6.1 Introdução 

 No presente capítulo tem-se por objetivo descrever um dos experimentos 

práticos da tese, no que se refere ao controle de qualidade com emprego de 

documento cartográfico mais acurado por meio de amostragem aleatória simples. A 

área de estudo corresponde a uma Região próxima ao Pico do Jaraguá, no município 

de São Paulo, com mapeamento na escala 1: 10.000. 

 A seguir serão descritos com detalhes a localização da área de estudo, os 

recursos disponíveis e a metodologia aplicada no experimento, bem como os 

resultados alcançados. 

 

6.2 Área de estudo 

 A Região do Pico do Jaraguá está situada na Região Noroeste do Município 

de São Paulo, correspondendo a uma região de topografia acidentada. A área de 

estudo (vide figura 6.1) está compreendida entre as latitudes 23°25’00” e 23°27’30” 

S e longitudes 46°48’45” e 46°45’00” O, correspondendo à folha 2444 do 

mapeamento sistemático da Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano S. A. - 

EMPLASA, na escala 1:10.000, adotando o Datum Córrego Alegre, no sistema de 

projeção UTM. 
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Localização da área de estudo 
no Município de São Paulo 

       23°25’00” S 
46°48’45” O 

23°27’30” S 
          46°48’45” O 

23°25’00” S 
      46°45’00” O 

          23°27’30” S 
46°45’00” O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.1 – Área de estudo do Pico do Jaraguá. 

 

6.3 Recursos disponíveis 

  Para o desenvolvimento dos experimentos foram utilizados os 

seguintes recursos: 

1) Documentos Cartográficos: todos em formato raster padrão TIFF comprimido, 

preto e branco, com  resolução de 300 dpi, fornecidos pela EMPLASA:  

a) Cartas 1:10.000 com última atualização de 1997: 2441, 2442, 2444 e 2445;  

 b) Plantas urbanas 1:2.000, de 1981, que cobrem a área da carta 2444 

(1:10.000): 244411, 244412, 244413, 244414, 244415, 244416, 244421, 244422, 

244423, 244424, 244425, 244426, 244431, 244432, 244433, 244434, 244435, 

244436, 244441, 244442, 244443, 244444, 244445, 244446. 

2) Equipamentos: 

 a) Computador PC Pentium 4, 2,4 GHz de clock, 1GByte de memória RAM; 
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3) Programas: 

 a) MapInfo Professional 6.5: para importação e manipulação dos dados; 

 b) MapBasic 6.0: para programação no ambiente do MapInfo Professional 

6.5; 

 c) MicroStation Geoengineering Academic Suite (Bentley Systems Inc.): 

conjunto acadêmico de programas que possibilitou o uso do MicroStation 95, 

MicroStation SE (ambos do tipo CAD), MicroStation Geographics 6.0 para ambiente 

SIG, MicroStation Descartes 6.0 e MicroStation Reprographics 6.0, ambos para 

edição de imagens, conversão matricial/vetorial, manual e semi-automática; 

 d) Excel 2000: para cálculos e desenvolvimento de macros via VBA - Visual 

Basic Advanced, linguagem proprietária do Excel baseada no Visual Basic. 

 

6.4 Georreferenciamento dos documentos cartográficos 

O primeiro passo foi o registro e georreferenciamento de todos as imagens 

referentes à folha 2444 (1:10.000), objeto de estudo, e de todas as plantas 1:2.000, 

com o emprego do módulo MicroStation Descartes do MicroStation GeoEngeenering 

Academic Suíte.  

No caso da folha 2444, na escala 1:10.000, constatou-se que o método que 

proporcionou melhores resultados foi o que utilizou o modelo polinomial de grau 

três, com o uso de 29 pontos de controle (vide figura 6.2). O ajustamento 

proporcionou resíduos inferiores a 0,1 mm, para essa escala (inferior a 1 m), que é o 

valor da tolerância recomendado pelo IBGE (2001). 
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Figura 6.2 – Resultados da aplicação do modelo de transformação polinomial de grau três à folha 2444, 1:10.000, com o emprego do 
MicroStation Descartes, com janela mostrando os resíduos.
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 Já no caso dos arquivos raster referente às plantas na escala 1:2.000, que 

recobrem esta área, foi suficiente o emprego do modelo de transformação projetiva 

com o uso de 5 pontos de controle, sendo os 4 extremos de quadrícula e o central 

(vide exemplo na figura 6.3), tendo sido atendida a recomendação de acurácia do 

IBGE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.3 – Exemplo de aplicação do modelo de transformação projetiva à folha 
244413, na escala 1:2.000, com janela mostrando os resíduos. 

 

6.5 Coleta dos pontos de controle e análise estatística preliminar 

 A seguir, foi realizada a extração de coordenadas de todos os possíveis pontos 

de controle homólogos bem identificáveis e confiáveis tanto na escala de 10:000, 

como na de 1:2.000. Isso resultou em 674 pontos, quantidade bem acima do 
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necessário para um controle de qualidade, mas que foi levantada em função dos 

testes que se planejavam e se realizaram. 

 No caso dessas escalas alguns aspectos são relevantes e foram considerados: 

1) O grau de generalização de uma escala para outra: exemplo disso são os pontos de 

controle correspondentes aos cruzamentos de eixos de estradas e ruas, pois não é 

viável a coleta de cantos de quadra devido ao fato de as vias na escala 1:10.000 terem 

os seus traçados generalizados e com largura uniformizada; 

2) O grau de atualização: alguns elementos não foram considerados, tais como 

algumas cercas e divisões de propriedades, pois estavam muito diferentes na 

comparação da mesma feição numa escala e outra, podendo ter ocorrido 

modificações, já que há uma defasagem de 16 anos entre os dois mapeamentos; 

3) A detecção visual de erros grosseiros: alguns erros grosseiros foram detectados 

visualmente e anotados para a posterior verificação, não sendo coletados nesse caso 

pontos de controle para a análise. 

 Os pontos de controle da folha 2444, na escala 1:10.000, foram identificados 

com a cor vermelha. Já os pontos homólogos das plantas na escala 1:2.000 foram 

identificados com a cor verde. Um exemplo de pontos de controle homólogos 

coletados em ambas as escalas pode ser visto na figura 6.4, onde as linhas tracejadas 

indicam a interpolação realizada para a coleta das coordenadas. O exemplo 

corresponde a pontos homólogos (virtuais) de controle 204, 205, 206 e 207, extraídos 

um cruzamento de viaduto com as pistas da Rodovia Anhanguera, trecho pertencente 

à planta 244413 do mapeamento 1:2.000. Na imagem superior da figura 6.4 são 

apresentados os pontos de controle, em vermelho, resultantes da interpolação para a 

escala 1:10.000, onde as linhas tracejadas na cor cinza foram utilizadas como 
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auxiliares. Já na imagem inferior dessa mesma figura são apresentados os pontos 

homólogos extraídos da interpolação, definidos pelas linhas em ciano e resultando 

nos pontos representados em verde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.4 – Exemplo de coleta de pontos de controle homólogos no mapeamento 
1:10.000 e 1:2.000 com emprego de interpolação, para definir pontos virtuais.

1:10.000

1:2.000 

204
205

206 

207

204
205

206

207



  

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.5 – Distribuição dos pontos de controle coletados na folha 1:10.000, 2444.
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 Ao final, aplicando a metodologia descrita anteriormente, foram coletados 

cerca de 674 pontos de controle, como pode ser visto na figura 6.5. 

 

6.6 Tratamento dos erros grosseiros e análise da acurácia 

Cada conjunto de coordenadas (E e N) foi então comparado com as 

correspondentes do mapeamento mais acurado (escala 1:2.000) para verificar as 

diferenças. Foi gerada uma tabela com os valores das discrepâncias nas coordenadas 

E e N e a discrepância absoluta (resultante da composição dessas duas variáveis). 

Além disso, foram identificados os tipos de pontos de controle, definidos pelo tipo de 

feição que define esse ponto (as diferenças em termos de erros entre os tipos de 

feição que foram coletadas não são significativas), tais como canto de edificação ou 

cruzamentos de vias, o que pode ser visto na tabela 6.1, correspondente a um trecho 

da listagem de todas as coordenadas. 

6.1 – Amostra da tabela de Coordenadas UTM (N,E), fuso 23, Córrego Alegre dos 
pontos de controle, incluindo as discrepâncias. 

1:2.000 1:10.000 Discrepâncias PC Tipo E (m) N (m) E (m) N (m) E (m) N (m) Absoluto (m) 
1 EDIFICIO 314952,98 7409118,24 314953,60 7409121,78 -0,62 -3,54 3,59
2 EDIFICIO 314954,44 7409123,00 314953,81 7409129,63 0,63 -6,63 6,66
3 EDIFICIO 314969,93 7409119,69 314971,39 7409127,36 -1,46 -7,67 7,81
4 EDIFICIO 314968,88 7409114,73 314970,97 7409119,29 -2,09 -4,56 5,02
5 EDIFICIO 315047,99 7409099,15 315045,90 7409105,56 2,09 -6,41 6,74
6 EDIFICIO 315045,06 7409084,05 315042,34 7409088,60 2,72 -4,55 5,30
7 EDIFICIO 315073,73 7409093,98 315076,45 7409098,94 -2,72 -4,96 5,66
8 EDIFICIO 315070,38 7409078,67 315072,89 7409082,40 -2,51 -3,73 4,50
9 EDIFICIO 315122,91 7409130,79 315122,91 7409133,27 0,00 -2,48 2,48

10 EDIFICIO 315127,09 7409128,52 315129,18 7409129,14 -2,09 -0,62 2,18
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
60 CRUZ. CERCA RIO 314842,61 7408893,49 314851,54 7408896,70 -8,93 -3,21 9,49
61 CRUZ. CERCA RIO 314856,68 7408831,72 314851,00 7408846,96 5,68 -15,24 16,26
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 

202 CRUZAMENTO 316647,86 7408502,37 316649,44 7408499,23 -1,58 3,14 3,52
203 CRUZAMENTO 316979,33 7408598,51 316991,85 7408588,68 -12,52 9,83 15,92
204 CRUZAMENTO 317113,05 7408496,28 317116,22 7408492,83 -3,17 3,45 4,69
205 CRUZAMENTO 317135,99 7408508,15 317135,51 7408504,70 0,48 3,45 3,48
206 CRUZAMENTO 317147,28 7408513,55 317148,26 7408513,34 -0,98 0,21 1,00
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 

665 EDIFICIO 316596,48 7406267,79 316596,41 7406273,42 0,07 -5,63 5,63
666 EDIFICIO 320837,85 7406046,88 320837,94 7406047,05 -0,09 -0,17 0,19
667 EDIFICIO 320858,32 7406047,97 320854,61 7406047,41 3,71 0,56 3,75
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1:2.000 1:10.000 Discrepâncias PC Tipo E (m) N (m) E (m) N (m) E (m) N (m) Absoluto (m) 
668 EDIFICIO 320845,46 7406022,14 320845,18 7406021,97 0,28 0,17 0,33
669 EDIFICIO 320838,54 7406022,28 320839,02 7406021,62 -0,48 0,66 0,82
670 EDIFICIO 320846,43 7405999,59 320848,45 7406000,12 -2,02 -0,53 2,09
671 EDIFICIO 320859,57 7406000,00 320858,59 7406000,84 0,98 -0,84 1,29
672 EDIFICIO 320836,57 7405967,73 320830,33 7405967,53 6,24 0,20 6,24
673 EDIFICIO 320838,02 7405960,93 320833,95 7405960,72 4,07 0,21 4,08
674 EDIFICIO 320829,32 7405966,66 320822,72 7405964,66 6,60 2,00 6,90

  

Com os dados das discrepâncias nas coordenadas foi gerada a Estatística 

descritiva da acurácia por meio das ferramentas de análise existentes no Excel. 

Obteve-se assim, para as coordenadas E e N os valores que constam nas 

tabela 6.2 e 6.3, apresentadas a seguir. 

Tabela 6.2 – Estatística descritiva da acurácia na coordenada E. 
 

 
Tabela 6.3 – Estatística descritiva da acurácia na coordenada N. 

 

 

Coordenada E 
Parâmetros Valores 
Média -0,128
Mediana -0,540
Moda 1,080
Desvio padrão 3,414
Variância da amostra 11,657
Curtose 4,521
Assimetria 0,440
Intervalo 30,540
Mínimo -12,520
Máximo 18,020
Soma -86,270
Contagem 674

Coordenada N 
Parâmetros Valores 

Média -0,100
Mediana -0,020
Moda -1,040
Desvio padrão 4,173
Variância da amostra 17,411
Curtose 3,373
Assimetria -0,035
Intervalo 28,240
Mínimo -15,690
Máximo 12,550
Soma -67,610
Contagem 674
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 A seguir, foi realizada uma análise de detecção e identificação dos erros 

grosseiros, considerando como critério rejeitar aqueles casos em que os valores das 

discrepâncias, tanto em N como em E, fosse superior a média mais (ou menos) três 

vezes o valor do desvio padrão, conforme visto no capítulo 5. Isso resultou na 

exclusão de 18 pontos (listados na tabela 6.4) e conseqüentemente na redução da 

amostra para 656 pontos. Paralelamente, foi feita uma análise para verificar a 

possível causa de erros grosseiros nesses pontos, que são apresentados na tabela 6.4 e 

podem ser visualizados na cor vermelha, na figura 6.6. 

 
Tabela 6.4 – Pontos com erros grosseiros. 

1:2.000 1:10.000 Discrepâncias PC Tipo E (m) N (m) E (m) N (m) E (m) N (m) Absoluto (m) 
203 CRUZAMENTO 316979,33 7408598,51 316991,85 7408588,68 -12,52 9,83 15,92
287 CRUZAMENTO 317665,96 7408952,58 317654,11 7408948,54 11,85 4,04 12,52
328 CRUZAMENTO 316780,18 7407685,68 316776,02 7407699,26 4,16 -13,58 14,20
361 CRUZAMENTO 317455,51 7407667,76 317448,61 7407682,60 6,90 -14,84 16,37
465 CRUZAMENTO 320327,48 7407841,25 320339,32 7407839,77 -11,84 1,48 11,93
506 CRUZAMENTO 321174,98 7406266,76 321164,61 7406268,83 10,37 -2,07 10,57
507 CRUZAMENTO 321079,89 7406332,27 321061,87 7406347,96 18,02 -15,69 23,89
572 CRUZAMENTO 316904,78 7406514,70 316916,47 7406515,12 -11,69 -0,42 11,70
593 CRUZAMENTO 317741,48 7406164,16 317745,39 7406151,61 -3,91 12,55 13,14
61 CRUZ. CERCA RIO 314856,68 7408831,72 314851,00 7408846,96 5,68 -15,24 16,26

429 EDIFICIO 316127,06 7407790,97 316116,54 7407793,31 10,52 -2,34 10,78
430 EDIFICIO 316118,56 7407793,56 316107,47 7407796,51 11,09 -2,95 11,48
408 EDIFICIO 318948,26 7409200,71 318951,23 7409188,73 -2,97 11,98 12,34
409 EDIFICIO 318956,58 7409201,94 318956,48 7409189,97 0,10 11,97 11,97
433 EDIFICIO 316173,44 7407751,58 316163,65 7407744,37 9,79 7,21 12,16
434 EDIFICIO 316182,79 7407746,90 316172,89 7407741,41 9,90 5,49 11,32
558 EDIFICIO 320758,05 7404689,28 320761,07 7404677,35 -3,02 11,93 12,31
559 EDIFICIO 320749,73 7404689,28 320748,44 7404677,65 1,29 11,63 11,70

 

 Cada um desses pontos foi verificado visualmente, numa análise caso a caso. 

Parece que os problemas são decorrentes da dificuldade de saber se um ponto é 

realmente  homólogo de outro (PC do mapeamento 1:10.000 é realmente o mesmo 

PC do mapeamento 1: 2.000) também em função da defasagem temporal entre os 

documentos e atualizações ocorridas no período. No entanto, não se pode destacar a 

possibilidade de erros grosseiros do operador e nem a concentrações de erros. 
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Figura 6.6 – Distribuição dos Pontos de Controle com erros grosseiros indicados em 
vermelho. 

  

Alguns exemplos dos pontos com erros grosseiros são apresentados na 

seqüência por meio das figuras 6.7, 6.8 e 6.9, para cada uma dos tipos de pontos de 

apoio coletados. Em cada uma dessas figuras o ponto vermelho corresponde à 

posição do ponto de controle coletado do mapeamento na escala 1:10.000, sendo que 

as linhas pretas mais grossas em preto e ligeiramente borradas correspondem ao 

ponto deste mapeamento. Já os pontos em verde correspondem ao posicionamento 

homólogo no mapeamento 1:2.000, o qual é representado por linhas pretas mais 

finas. 

Pela figura 6.7, o ponto 61, corresponde ao cruzamento de rio ou um canal 

intermitente com uma cerca. Recomenda-se nesse caso, antes de uma ida a campo, 

uma verificação a ser feita pela empresa que fez a restituição, se isso ainda for 
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possível. Pela coincidência das feições que compõem o desenho (como o traçado do 

rio, por exemplo, vê-se que há discordância: posição a) 1:10.000; b) 1:2.000); é 

pouco provável que seja um caso de fronteira desatualizada. Algo semelhante ocorre 

com os pontos 429 e 430, correspondentes a cantos de edificação representados na 

figura 6.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6.7 – Erro grosseiro em cruzamento de rio com cerca: o ponto vermelho 
corresponde ao mapeamento na escala 1:10.000 e o verde ao mesmo ponto no 

mapeamento 1: 2.000. 
 

Já no caso da figura 6.9, nota-se o deslocamento de uma das ruas e, portanto, 

do ponto 328, cruzamento de eixos. Teoricamente, pode ter havido uma 

generalização na escala, 1:10.000, causando esse erro de identificação do 

posicionamento. Sugere-se, neste caso, uma verificação da restituição pela empresa 

produtora. 

 

 

61

(a)

(b)
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Figura 6.8 – Erro grosseiro em cantos de edificação. Nota-se um deslocamento 
sistemático de toda a edificação. Pontos vermelhos: carta 1:10.000; pontos verdes, 

1:2.000. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.9 – Erro grosseiro em ponto virtual definido pelo cruzamento de vias. Ponto 
vermelho, carta 1:10.000, ponto verde, 1:2.000. 

 

 Teoricamente, cada um desses erros grosseiros, bem como as regiões nas 

adjacências destes, devem passar por um processo de ações corretivas se o problema 

430
429

328
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não se justifica pelo equívoco de pontos homólogos (generalização ou atualização). 

Para efeito de continuar o presente estudo considerou-se preferível a eliminação de 

tais pontos da análise. 

 Com a eliminação de tais pontos, foram calculados novos parâmetros 

estatísticos, agora para uma amostra de 656 pontos. A nova estatística descritiva da 

acurácia para cada uma das coordenadas  (E e N) pode ser vista nas tabelas 6.5 e 6.6. 

Tabela 6.5 – Estatística descritiva da acurácia na coordenada E sem erros grosseiros. 
 

 
Tabela 6.6 – Estatística descritiva da acurácia na coordenada N sem erros grosseiros. 
 

  

Coordenada E 
Parâmetros Valores 
Média -0,21
Mediana -0,54
Moda 1,08
Desvio padrão 3,09
Variância da amostra 9,56
Curtose 2,69
Assimetria 0,23
Intervalo 17,75
Mínimo -9,27
Máximo 8,48
Soma -139,99
Contagem 656

Coordenada N 
Parâmetros Valores

Média -0,14
Mediana -0,04
Moda -1,04
Desvio padrão 3,89
Variância da amostra 15,10
Curtose 2,51
Assimetria 0,05
Intervalo 21,23
Mínimo -10,54
Máximo 10,69
Soma -88,59
Contagem 656
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A seguir realizou-se o teste de tendência, baseado na função distribuição 

normal unidimensional, considerando o LMAS classe A (ou seja, LSE = 3m), que é 

apresentado a seguir: 

 Z (1-α/2)  = Z 0,95 = 1,644853 
   __ 

ZE = (1/LSE)*∆E*n1/2 = (1/3)*(-0,21)*(656)1/2 ≅ -1,82 
   __ 

ZN = (1/LSE)*∆N*n1/2 = (1/3)*(-0,14)*(656)1/2 ≅ -1,15 
 
Portanto: | ZE| > 1,644853, existe erro sistemático na coordenada E. 

         | ZN| < 1,644853, não existe erro sistemático na coordenada N. 

Ainda que o erro sistemático seja muito pequeno na coordenada E, já que o 

valor da média dos erros nessa direção é igual a -0,21 m, inferior ao LSE procedeu-se 

à remoção do erro sistemático nessa direção. Essa é uma operação que cabe ao 

produtor do mapeamento para a entrega do produto em melhores condições.  

 A partir dos dados das discrepâncias nas coordenadas foi gerada uma 

Estatística descritiva da acurácia, um histograma e, em seguida foi aplicado o teste de 

normalidade (Bowman-Shelton), ao nível de confiança de 90 %, conforme descrito 

por RAMOS (1999). 

 Para os dados das discrepâncias em E, os resultados estão na tabela 6.7 e na 

figura 6.10 apresentadas a seguir. 

O histograma, figura 6.10, mostra visualmente que a distribuição é normal, o 

que pode ser constatado pelos valores de curtose (K) e a assimetria (Sa). Vê-se que 

estão dentro da faixa de limites considerados normalmente: 

-0,5 ≤ Sa=0,23 ≤ 0,5; 

2,5 ≤ K=2,69 ≤ 3,5 
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Tabela 6.7 – Estatística descritiva da acurácia na coordenada E sem erros 
sistemáticos. 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 6.10 – Histograma das discrepâncias na coordenada E sem erros grosseiros 
nem erros sistemáticos. 

  

A aplicação do teste de Bowman-Shelton (rigoroso) para a coordenada E sem 

os erros grosseiros e sistemáticos, para uma amostra de 656 pontos de controle, ao 

Coordenada E 
Parâmetros Valores 

Média 0,0
Mediana -0,33
Moda 1,29
Desvio padrão 3,09
Variância da amostra 9,56
Curtose 2,69
Assimetria 0,23
Mínimo -9,06
Máximo 8,69
Soma 0,00
Contagem 656
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nível de significância de 5 %  é feita tendo em conta o valor de B656,5% crítico de 

tabela igual a 5,033 (NEWBOLD (1995)). O valor de B é calculado para a amostra 

pela equação fornecida por NEWBOLD (1995) resulta em: 

  

Bcalc. = n*[(Sa2/6) + (K-3)2/24] = 656*[(0,232/6) + (2,69-3)2/24] ≅ 8,51 

 

Como Bcalc. > B656,5% , pois 8,51>5,03, os erros na coordenada E indicam que 

o comportamento está fora da distribuição normal para esse critério mais rigoroso. 

 Para os dados das discrepâncias em N os valores constam da tabela 6.8 e da 

figura 6.11, apresentadas a seguir: 

 

Tabela 6.8 – Estatística descritiva para da acurácia na coordenada N sem erros 
grosseiros. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordenada N 
Parâmetros Valores 
Média -0,13
Mediana -0,03
Moda -1,04
Desvio padrão 3,89
Variância da amostra 15,10
Curtose 2,51
Assimetria 0,04
Mínimo -10,54
Máximo 10,69
Soma -88,59
Contagem 656
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Figura 6.11 – Histograma das discrepâncias na coordenada N sem erros grosseiros. 

 

Da mesma forma que aplicado para a outra coordenada, foram calculados os 

valores do teste de assimetria (Sa) e curtose (K). Obtendo-se: 

-0,5 ≤ Sa=0,04 ≤ 0,5; 

2,5 ≤ K=2,51 ≤ 3,5. 

Assim, a distribuição das discrepâncias na coordenada N pode ser 

considerada normal. 

Aplicando o teste de Bowman-Shelton (rigoroso) para a coordenada N sem os 

erros grosseiros, para uma amostra de 656 pontos de controle, ao nível de 

significância de 5 % o valor de B656,5% crítico (NEWBOLD (1995)) igual a 5,033. 

Calculando da mesma maneira que anteriormente, tem-se: 

 Bcalc. = n*[(Sa2/6) + (K-3)2/24] = 656*[(0,042/6) + (2,51-3)2/24] ≅ 6,80 
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Como Bcalc. > B656,5%, os erros na coordenada N apontam para o não 

comportamento de uma normal unidimensional, nesse teste, que é mais rigoroso. 

Porém, é muito próximo do limite. 

 Aplicando-se a norma brasileira para aceitação ou rejeição do mapeamento 

foram calculados os totais e percentuais de erros acima do padrão de acurácia linear 

de mapeamento (LMAS) planimétrico, para cada uma das coordenadas N e E, além 

do total (resultante das componentes), de acordo com as classes de precisão do 

LMAS classes A (5m), B (8 m) e C (10 m), estabelecidas pela norma brasileira. Com 

esses valores montou-se a tabela 6.9. 

 
Tabela 6.9 – Total de pontos controle absoluto e percentual com coordenadas acima 

do LMAS estabelecido pela norma brasileira. 
A – LMAS = 5 m B – LMAS = 8 m C – LMAS = 10 m Classe E N E N E N 

Número de Pontos 68 139 4 15 0 3
% 10,37 21,19 0,61 2,29 0,61 2,29

 

 Para determinar a classe do mapa deve-se comparar o resultado obtido com o 

percentual máximo de 10 % de pontos acima da tolerância definida pelo LMAS de 

cada classe, denominado de PEC pela norma brasileira. 

 Pela tabela 6.9, constata-se que o mapa não atinge a classe A, pois 10,37 % e 

21,19 % são superiores a 10 %, porém pertence com folga à classe B (0,61 % e 

2,29%). Os pontos que ultrapassam o limite estão indicados em vermelho nas figuras 

6.12 (coordenada E) e 6.13 (coordenada N). 

 

 

 



  

 

78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.12 – Pontos com erro superior ao PEC classe A na coordenada E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.13 – Pontos com erro superior ao PEC classe A na coordenada N. 
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Aqui, bem como em todo trabalho, sugere-se que o LSE seja tratado de 

maneira independente, para cada uma das coordenadas (X, Y ou Z), pois podem 

acontecer casos em que a discrepância em uma das direções é aceitável e na outra 

não, podendo ser corrigido. Assim, o desvio padrão numa coordenada qualquer σ = 

LSE teórico (não se divide pela raiz de 2). 

A seguir foi aplicado o teste de Precisão: 

 χ2
n-1,α = χ2

655;0,1 = 701,79  

χ2
E, n-1 = [(n-1)/(σX

2)]*SX
2 = [(656-1)/(32)]*3,092 ≅ 695,58 

 χ2
N, n-1 = [(n-1)/(σN

2)]*SN
2 = [(656-1)/(32)]*3,892 ≅ 1099,09 

Portanto: χ2
E, n-1 < 701,791552 e χ2

N, n-1 > 701,791552. 

Isso significa que a amostra pode ser considerada como sendo de uma 

população (mapeamento) com σ obedecendo ao limite de 0,3 mm para a classe A na 

coordenada E, mas não para a coordenada N. Aplicando o valor de σE e σN da classe 

B (0,5 mm e não 0,3 mm) nas fórmulas acima, o valor de χ2
E, n-1 e χ2

N, n-1 diminuem e 

ambos ficam dentro do limite. Assim, o mapeamento é da classe B, confirmando a 

análise da norma brasileira. 

 

6.7 Teste utilizando a composição de erros (CMAS) 

Conforme discutido, anteriormente, a interpretação mais coerente da norma 

brasileira é a de fazer a análise separada de cada coordenada (X, Y, Z), aplicando o 

conceito do LMAS, podendo-se detectar ou não a existência de erros sistemáticos 

significativos e removê-los. No entanto, como exercício metodológico e uma 

contribuição para quem queira aplica-lo apresenta-se a seguir a análise para a 

composição dos erros, alterando-se o limite de comparação para o CMAS. Assim, 
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pode ser feito o teste da norma brasileira com limite CMAS para as três classes, 

conforme apresentado na tabela 6.10. 

 A seguir compara-se o erro total (composição) com o valor do CMAS da 

classe A e verifica-se o total de pontos que excedem esse limite (simples contagem). 

Se a porcentagem exceder 10 %, não obedece à classe A. Na sequência realiza-se o 

mesmo para o CMAS da classe B e se necessário, com a classe C. 

Tabela 6.10 – Resumo da aplicação dos parâmetros de erro circular para a norma 
brasileira. 

Classe CSE (EP) CMAS=2,146*EP 
A 0,3 mm 0,6438 mm
B 0,5 mm 1,0730 mm
C 0,8 mm 1,7168 mm

 

 No caso concreto foi constatado que 135 pontos apresentam discrepâncias 

superiores a 6,438 m (CMAS classe A, na escala 1:10.000), correspondente a 

20,579% da amostra, indicando que não obedece ao requisito da classe A. 

 Já no caso de um CMAS classe B, obedece ao requisito, pois foi constatado 

que apenas 1 ponto apresenta discrepância superior a 10,730 m (CMAS classe B, na 

escala 1:10.000), correspondente 0,579 % da amostra, ou seja, muito menor que 

10%. 

  

6.8 Questões para estudo 

 Em princípio o teste da qualidade posicional do mapeamento terminaria aqui, 

tendo sido apresentado um exemplo completo para o caso do teste de um documento 

controlado por outro mais acurado, algo que não se encontrou na literatura 

pesquisada. 
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 O item 6.7 é um exemplo para o caso de se querer adotar de forma alternativa 

ou complementar, a análise da componente total das discrepâncias, embora o mais 

coerente com a norma brasileira seja aplicar os testes separadamente para cada 

coordenada (X, Y e Z). 

No entanto, os resultados e as análises do presente capítulo sugerem as 

seguintes questões: 

1) No caso foram tomados todos os pontos possíveis de controle (população). 

Pergunta-se: o que aconteceria se fosse tomada apenas uma amostra, de tamanho 

menor e variável? Isso é, o que ocorreria se não houvesse o mapeamento mais 

acurado (1:2.000) e o procedimento de controle fosse a coleta de n pontos via GPS, 

com n variável. 

2) O percentual de pontos fora da tolerância (10,37 %) na coordenada E está muito 

próximo do valor de aceitação. Ao se trabalhar com o universo (população) tem-se a 

“certeza” para rejeitar o mapa. Porém, ao se trabalhar com amostras, existe a 

possibilidade de se aceitar (estatisticamente) como bom, um mapeamento com 

porcentagens acima do limite e de rejeitar como ruim um mapeamento bom. 

Certamente a dificuldade de aceitar (ou rejeitar) deve estar associada à maior ou 

menor diferença para com o limite de 10 %. Qual é essa dificuldade e como se 

modifica em função do tamanho da amostra? 

 Para responder a essas questões foram feitas diversas simulações a partir dos 

dados do presente exemplo, que são o objeto do próximo capítulo. 


