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Capítulo 9 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

9.1 Introdução 

 Neste capítulo pretende-se realizar um apanhado geral, comentado, das 

contribuições e aspectos inovadores que proporcionaram o desenvolvimento deste 

trabalho. De forma geral, parece-nos que o objetivo principal foi atingido, pelas 

contribuições específicas ao controle de qualidade posicional para a Cartografia. 

Em particular, o estudo de normas técnicas dos mais diversos países 

proporcionou subsídios para incorporação à norma brasileira. Alguns requerem uma 

discussão mais ampla, já que sua aplicação exige conhecimentos técnicos mais 

aprofundados por parte de quem faça o contrato de qualidade e talvez não seja 

prudente impô-los como norma obrigatória no atual estágio de desenvolvimento da 

nossa Cartografia. 

Outros pontos foram os experimentos realizados para o controle da qualidade 

cartográfica com ênfase na componente posicional, iniciando-se com a metodologia 

para o controle a partir de documentos mais acurados, passando pelas simulações e 

chegando ao controle de mapeamento sistemático em meio digital em escala grande. 

Pretende-se a seguir, dentro de um contexto mais geral, apresentar as 

conclusões de cada um desses temas, bem como as perspectivas de futuras pesquisas. 

 

9.2 Conclusões gerais 

 Com base na análise e estudo das várias normas de controle de qualidade 

posicional utilizadas em vários países, são apresentadas as seguintes conclusões: 
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1) De modo geral as normas deixam margem a dúvidas de interpretação de conceitos, 

tanto para especialistas na área como para usuários sem tanta preocupação teórica. 

Existe, por exemplo, uma confusão em torno da utilização do critério do erro linear 

ou do erro circular, que se procurou esclarecer neste trabalho. Isso propiciou uma 

interpretação mais segura da norma brasileira; 

2) Vários conceitos de outras normas e análises poderiam ser introduzidos na nossa 

legislação, tais como: a) explicitar o que fazer quando ocorrem erros grosseiros, b) 

qual o erro permitido para o restante dos 10 % de pontos fora do LMAS (PEC), c) a 

inclusão dos testes estatísticos de tendência e precisão, d) a forma de tratar e remover 

os erros sistemáticos, e) a inclusão de testes complementares, optativos, tais como de 

avaliação do erro circular, análise da declividade (fórmula de Koppe), entre outros; 

3) Definição de metodologia para a escolha dos pontos de controle em função de 

distâncias, do tamanho mínimo da amostra, a distribuição espacial, bem como da 

possibilidade de rejeição parcial do mapeamento, o que pode ser feito se houver 

regiões homogêneas com amostras associadas a cada tema. 

 No que se refere aos testes realizados com o emprego de simulação pode-se 

destacar: 

1) Que ao aplicar a simulação é importante ter em conta a normalidade da 

distribuição dos erros e a simples aplicação de erros ao acaso pode causar distorções. 

Na adoção de um fator gradual de ampliação dos erros, mantendo a distribuição 

normal é permitida a criação de um modelo confiável, coerente e consistente como 

comprovado; 

2) Um resultado importante dos gráficos da simulação é a possibilidade de se 

conhecer o risco do usuário e o risco do produtor; 
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3) A quantidade de pontos de controle proposta pela maioria das normas não parece 

suficiente para aceitar ou rejeitar um mapeamento, caso se queira uma confiança 

maior. As curvas de simulação fornecem subsídios para essa definição; 

4) A simulação aplicada ao controle de qualidade posicional é um bom recurso para 

evitar o risco de aceitação de um mapeamento ruim e também o risco de rejeição de 

um mapeamento bom, ou seja, pode ser de grande valia para uma tomada de decisão. 

 Com relação ao experimento aplicado à área da Cidade Universitária, ou seja, 

o mapeamento sistemático digital, na escala 1:1.000, destacam-se: 

1) Um estudo de amostragem levando em conta fatores de risco para os erros, tais 

como declividade, distância a pontos de apoio, valor do erro no ajuste de blocos, 

entre outros, é de grande importância e serve de parâmetro para uma boa amostra 

(representativa); 

2) O pré-planejamento é de grande valia e faz uma prévia do modo de conduzir o 

projeto do controle de qualidade e a logística de campo; 

3) O reconhecimento de campo é também uma etapa indispensável antes da coleta de 

pontos de controle, pois permite verificar a correspondência entre as feições no mapa 

e no campo e avalia a possibilidade real da coleta; 

4) Estudos prévios de técnicas de campo, adequadas ao problema, podem levar a uma 

redução considerável de tempo e custo. Isso foi constatado na aplicação do método 

de levantamento GPS relativo semi-cinemático “stop and go”, com inicialização de 3 

minutos e coleta de 10 observações por pontos de controle, resultando numa 

produtividade média de 70 pontos diários (jornada de 8 horas); 
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5) O tratamento do levantamento como um todo permitiu a redução do tamanho da 

amostra, bem como a detecção de tendências para a totalidade do mapeamento e não 

por folha. Isso proporcionou maior flexibilidade na escolha e substituição de pontos; 

6) A metodologia ficou comprovada na prática, permitindo verificar erros grosseiros, 

realizar testes estatísticos e classificar o mapeamento como um todo, não apenas por 

amostragem de cartas. 

 

9.3 Perspectivas futuras e recomendações 

Da presente pesquisa podem ser extraídas contribuições para a reformulação 

da atual norma brasileira de controle de qualidade em Cartografia. A Escola 

Politécnica tem sediado reuniões da ABNT para a discussão de várias normas, que já 

foram publicadas e o tema do controle de qualidade de mapeamentos sistemáticos 

poderia ser indicado como um próximo, para estudo e discussões. Dessa tarefa 

participariam especialistas e técnicos de universidades, de empresas produtoras e de 

usuários. 

Os estudos aqui realizados abrem perspectivas para diversas novas pesquisas 

e testes. Destaca-se em particular o estudo das simulações que certamente pode ser 

ampliado e aprofundado. 

Espera-se, ao final desse trabalho, ter contribuído, para os estudos do controle 

da qualidade posicional, tema de relevância na nossa cartografia e que para os 

estudos e projetos que se fazem a partir dela. 


