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Capítulo 4 

CONTROLE DE QUALIDADE DE DOCUMENTOS CARTOGRÁFICOS 

 

4.1 Introdução 

 

 Várias tecnologias e procedimentos avançados vem sendo adotados no campo da 

Cartografia tendo como meio a informática. MELLO; CINTRA (1993) destacam dois 

tipos de métodos para a aquisição de dados georreferenciados para utilização em SIGs: 

1) os que utilizam fontes primárias, ou seja, dados coletados de fontes diretas, por meio 

de levantamentos topográficos e geodésicos, restituição de fotografias aéreas e terrestres 

e imagens de satélite fornecidas em meio magnético digital e 2) fontes secundárias, em 

que os dados são obtidos a partir de documentos existentes, tais como mapas, cartas, 

imagens de satélite em papel, gráficos, tabelas e que são digitalizados através de 

escaners ou mesas digitalizadoras. 

Os dois tipos apresentam erros nos seus processos de aquisição, sendo que para 

o primeiro tipo temos os seguintes: 

- grosseiros: resultantes da imperícia do observador, de falha instrumental, de calibração 

ou proveniente de variações ambientais bruscas ou outras. Para evitar ou controlar a 

incidência de tais erros pode-se, em muitos casos, repetir as operações e comparar 

resultados, criar operações de controle e tomar cuidados especiais no registro dos dados 

observados. No caso da topografia podemos ter casos como os de trenas, 

distanciômetros, teodolitos ou níveis não aferidos, leitura ou anotação equivocada de 

dígitos (nos instrumentos analógicos). Na arefotogrametria pode-se ter um erro de 

orientação do par esterioscópico, etc. 
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- sistemáticos: resultantes de causas conhecidas e teoricamente detectáveis, sendo 

introduzidos pelo operador (talvez inadvertidamente), pelos instrumentos, por condições 

ambientais ou por métodos utilizados. Esses erros ocorrem na maior parte dos casos no 

mesmo sentido (para mais ou para menos), sendo assim podem ser modelados 

matematicamente e eliminados. Seria o caso em que se detecta uma variação da trena 

em função da temperatura, do fator de escala de um distanciômetro, da distância focada 

da câmara fotogramétrica,etc. 

- acidentais: após a detecção e eliminação dos erros grosseiros e sistemáticos podem 

restar erros resultantes de variações nas observações, normalmente de pequena 

grandeza, com causas desconhecidas ou incontroláveis. Por meio de análise estatística é 

possível determinar o valor mais provável da grandeza e sua margem de erro, 

utilizando-se, por exemplo, o método dos mínimos quadrados. 

 No processo de aquisição secundário a sua precisão torna-se ainda mais 

degradada em função de erros adicionais advindos da própria forma de representação de 

dados no mapa; da deformação do material (papel, cronaflex, fotolito) que pode chegar 

a uma variação residual de 1,5 % no comprimento a 2,5 % na largura (no caso do papel 

analisados por aqueles autores), grau de generalização, da projeção cartográfica 

utilizada, de uma transformação de datum, etc. Outros fatores a serem considerados 

dizem respeito às metodologias utilizadas na produção dos documentos cartográficos 

analógicos, que apesar de seguirem normas de cartografia que dizem respeito à 

simbologia e os equipamentos serem aferidos com acurácia próxima ao erro gráfico 

(0,25 mm), não obedeciam nenhuma norma de qualidade cartográfica oficial, a que foi 

publicada apenas na década de 80, aqui no Brasil, estabelecendo normas de qualidade 

geométrica de modo a possibilitar a classificação e controle de documentos 
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cartográficos, a partir dos padrões de exatidão cartográfico (PEC), que serão melhor 

detalhadas no próximo item. 

Além disso, nessa época de desenvolvimento de mapeamentos do território 

nacional, principalmente na década de 70, havia um alto grau de intervenção do usuário 

na produção de documentos cartográficos, ocorrendo mudanças, significativas a partir 

da década de oitenta, quando os restituidores, passaram a ser adaptados para a geração 

direta de documentos digitais, surgindo os chamados restituidores semi-analíticos, 

sendo na verdade criada uma interface computacional com os computadores e interface 

com sistemas CAD.  

Devido a maioria dos documentos cartográficos provenientes dessa época de 

apogeu de produção cartográfica no país terem sido na sua maioria gerados em meio 

analógico, a única maneira de conversão possível é por meio da digitalização. Nas 

metodologias de digitalização em mesa e conversão matricial/vetorial deve-se levar em 

conta também os erros do operador, os quais são explicados pela fadiga e menor 

cuidado e habilidade em algum caso, sendo por isso criadas novas metodologias de 

digitalização, tais como a automática e semi-automática. Cada um desses processos tem 

a sua devida complexidade, vantagens e desvantagens, as quais veremos e analisaremos 

profundamente no capítulo 6. 

 

 

4.2 Normas sobre controle de qualidade geométrica de documentos cartográficos 

 

 Os erros que ocorrem em bases cartográficas podem ser quantificados por meio 

do Padrão de Exatidão Cartográfico, que é definido no decreto nº 89.817, publicado no 

Diário Oficial da União no dia 20 de junho de 1984, onde estão estabelecidas as Normas 
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Técnicas da Cartografia Nacional. Segundo o artigo 8º desse decreto a classificação das 

cartas quanto à sua acurácia deve obedecer ao Padrão de Exatidão Cartográfico (PEC), 

descrito a seguir: 

1 - Noventa por cento dos pontos bem definidos numa carta, quando testados no terreno, 

não deverão apresentar erro superior ao PEC Planimétrico estabelecido. 

2 - Noventa por cento dos pontos isolados de altitude, obtidos por interpolação de 

curvas de nível, quando testados no terreno, não deverão apresentar erro superior ao 

PEC Altimétrico estabelecido. 

 O PEC é um indicador estatístico de dispersão, relativo a 90 % de probabilidade, 

que define a acurácia de trabalhos cartográficos. Esta probabilidade corresponde a 

1,6449 vezes o Erro-Padrão (PEC=1,6449*EP). 

 Esse decreto considera equivalentes os termos Erro-Padrão, Desvio-Padrão e 

Erro-Médio-Quadrático. 

 O artigo 9º estabelece que as cartas, quanto à acurácia, são classificadas em A, B 

e C, levando-se em conta os seguintes critérios: 

 Carta Classe A: 

1 - Padrão de Exatidão Cartográfico Planimétrico de 0,5 mm na escala da carta, sendo 

de 0,3 mm na escala da carta o Erro-Padrão; 

2 - Padrão de Exatidão Cartográfico Altimétrico de 1/2 da eqüidistância entre as curvas 

de nível, sendo de 1/3 o Erro-Padrão. 

 Carta Classe B: 

1 - Padrão de Exatidão Cartográfico Planimétrico de 0,8 mm na escala da carta, sendo 

de 0,5 mm na escala da carta o Erro-Padrão; 

2 - Padrão de Exatidão Cartográfico Altimétrico de 3/5 da eqüidistância entre as curvas 

de nível, sendo de 2/5 o Erro-Padrão. 
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 Carta Classe C: 

1 - Padrão de Exatidão Cartográfico Planimétrico de 1,0 mm na escala da carta, sendo 

de 0,6 mm na escala da carta o Erro-Padrão; 

2 - Padrão de Exatidão Cartográfico Altimétrico de 3/4 da eqüidistância entre as curvas 

de nível, sendo de 1/2 o Erro-Padrão. 

 O artigo 10º do decreto estabelece que é obrigatória a indicação da classe no 

rodapé da folha, ficando o produtor responsável pela fidelidade da classificação. Caso 

os documentos cartográficos não estejam especificados no artigo citado, deverão conter 

no rodapé da folha a indicação obrigatória do Erro-Padrão verificado no processo de 

elaboração.   

 A seguinte tabela resume o que foi dito: 

 

Tabela 4.1 – Resumo das normas de controle de qualidade geométrica de documentos 
cartográficos. 

PLANIMETRIA ALTIMETRIA 
Classe 

PEC EP PEC EP 

A 0,5 mm 0,3 mm 1/2 Eq 1/3 Eq 

B 0,8 mm 0,5 mm 3/5 Eq 2/5 Eq 

C 1,0 mm 0,6 mm 3/4 Eq 1/2 Eq 

 

Onde: 

PEC=Padrão de exatidão cartográfica 

EP=Erro padrão 

Eq=eqüidistância das curvas de nível 
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4.3 Análise estatística no controle de qualidade geométrica de documentos 

cartográficos 

 

Em termos de aplicação prática da normas do decreto podemos dizer que,  

dependendo da escala do documento que está sendo avaliado, não é necessário o 

levantamento de pontos de controle com coordenadas reais em campo, podendo-se fazer 

a coleta das coordenadas a partir de um documento mais detalhado e em escala maior 

com precisão suficiente. 

Segundo MERCHANT (1982) o documento cartográfico para coleta de pontos 

de controle deve ter precisão de um terço do erro padrão da carta/mapa em análise, ou 

seja, três vezes mais preciso, de tal modo que os erros existentes nessas coordenadas 

sejam desprezíveis em relação ao documento cartográfico que passando pelo controle de 

qualidade. Como exemplo, o controle executado sobre coordenadas dos pontos de 

controle de cartas na escala 1:50.000 pode ser feito através da comparação com as 

coordenadas dos mesmos pontos em cartas na escala de 1:10.000, supondo que esta foi 

elaborada com o mesmo ou melhor PEC que a carta a ser controlada. Tal procedimento 

pode significar uma redução de custos, o que pode ser significativo se a área de estudo 

for muito grande. A alternativa mais cara, seria o controle utilizando apenas pontos de  

campo. 

 A análise estatística da exatidão cartográfica planimétrica segundo 

MERCHANT (1982) é composta de duas fases, que são a análise de tendências (erros 

sistemáticos) e análise de precisão. Tais procedimentos são baseados na realização de 

testes de hipótese sobre a média e desvio padrão amostral das discrepâncias observadas 

em cada uma das coordenadas planimétrica. Para a altimetria o processo é análogo. 
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 No cálculo das discrepâncias nas duas direções, utilizam-se as seguintes 

expressões: 

___      n   n 
∆N =   ∑  ∆Ni / n  = ( ∑  ( Ni

c - Ni
d ) )/n 

 i=1                  i=1 
 
___      n   n 
∆E =   ∑  ∆Ei / n  = ( ∑  ( Ei

c - Ei
d ) )/n 

 i=1                  i=1 
 

Onde: 

n = número de pontos de controle; 

Ni
c, Ei

c = coordenadas dos pontos de controle de referência obtidos, por exemplo, 

através de GPS ou documento mais preciso; 

Ni
d, Ei

d = coordenadas dos pontos correspondentes no produto a ser avaliado. 

 

 Em seguida são realizados os testes de hipóteses: 

Para a coordenada N: 

H0:  Se ∆N = 0, então N não é tendencioso. 

H1:  Se ∆N ≠ 0, então N é tendencioso. 

 Para a coordenada E: 

H0:  Se ∆E = 0, então E não é tendencioso. 

H1:  Se ∆E ≠ 0, então E é tendencioso. 

 

 Ou seja, é realizado inicialmente o chamado “Teste de Tendências”, para um 

nível de confiança (1-α), que neste caso é de 90 %, pode-se concluir que as coordenadas 

têm variação média nula, não possuindo tendência. 
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 Pela distribuição "t" de Student é realizada a consulta da tabela e tomada a 

decisão final. Assim, se | tN | < t n-1, α/2 o mapa pode ser aceito como livre de efeito 

sistemático na coordenada N e se | tE | < t n-1, α/2 o mapa pode ser aceito como livre de 

efeito sistemático na coordenada E. 

 Os valores de t para as coordenadas N e E são calculados por meio das seguintes 

equações: 

                    __ 
tN = (1/SN)*∆N*n1/2 

 
        __ 

tN = (1/SE)*∆E*n1/2 
 

 Onde SN e SE correspondem aos desvios-padrão das discrepâncias nas direções 

N e E, sendo obtidos das fórmulas: 

 n       __  
SN =  ( ∑  ( ∆Ni - ∆N )2/ n -1 )1/2 
  i=1     
 

 n      __  
SE =  ( ∑  ( ∆Ei - ∆E )2/ n -1 )1/2 
  i=1     
 

 O segundo teste, denominado “Teste de Precisão” avaliada as seguintes 

hipóteses: 

 Para a coordenada N: 

H0:  Se SN
2 = σN

2  e 

H1:  Se SN
2 > σN

2 

 Para a coordenada E: 

H0:  Se SE
2 = σE

2 e 

H1:  Se SE
2 > σE

2 
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 Conforme o decreto que estamos comentando, o desvio-padrão final é obtido a 

partir das coordenadas nas direções N e E. O Erro Padrão Planimétrico (EPP) é 

estabelecido a partir da qualidade exigida para o documento cartográfico final, segundo 

a classe, o que já vimos na tabela 4.1 do capítulo anterior (EP de Planimetria): 

σN = σE = EPP/21/2 

 A partir da amostra (coordenadas observadas N e E) depois de calculados os 

respectivos desvio-padrão, calculam-se os valores calculados do qui-quadrados nas 

direções N e E: 

 

χN,
2

n-1 = [(n-1)/σN
2]/ (SN

2) 

χE,
2

n-1 = [(n-1)/σE
2]/ (SE

2) 

 

 Se χ2
E,n-1 ≤ χ2

n-1,α , então o documento cartográfico atende à precisão na direção 

E, sendo que a mesma análise deve ser efetuada para as coordenadas na direção N da 

mesma maneira onde o valor de χ2
N,n-1 de ser ≤ χ2

n-1,α . 

 Outra análise complementar e recomendada por NUNES e BRITO (1987) é a 

estimativa do erro máximo, que se refere à construção de um intervalo de confiança (90 

ou 95 % de certeza) para a média populacional, a partir da média amostral e da 

variância, através da distribuição "t" de Student. 

 O cálculo inicia-se através do compute da média populacional das discrepâncias 

nas direções N e E: 

         __ 
µN = ∆N ± tn-1,α*SN/n1/2 

         __ 
µE = ∆E ± tn-1,α*SE/n1/2 
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 A seguir, os erros totais nas direções N e E são calculados pelas fórmulas: 

mN = [ (PEC/21/2)2 +µN ]1/2 

mE = [ (PEC/21/2)2 +µE ]1/2 

 E finalmente é calculado o erro máximo por: 

Mr = (mN + mE)1/2 

 

 Essa teoria será ilustrada pela aplicação ao caso da folha Rio Claro do 

mapeamento sistemático do IBGE, na escala 1:50.000. 

 Deve-se ressaltar que a precisão e acurácia necessária ao arquivo digital 

dependem da finalidade do produto. Assim, o usuário deve saber claramente qual o erro 

que ele pode aceitar, de modo a não rejeitar desnecessariamente produtos de classe B, C 

ou mesmo inferior. Ou, caso necessite maior precisão, rever a qualidade do original e 

minimizar os erros do processo. 

 Como exemplo, a precisão pode ser diferente no caso de um projeto de esgotos, 

de um CTM (Cadastro Técnico Multifinalitário), de um planejamento de distribuição de 

águas ou de planejamento urbano. 

 

 

4.4 Métodos de controle de qualidade geométrica de documentos cartográficos 

 

 Existem basicamente duas formas de coletar pontos para o processo de controle 

de qualidade geométrica de documentos cartográficos, o primeiro envolvendo o uso de 

outros documentos cartográficos existentes da área de interesse e o segundo com a 

utilização de levantamento direto em campo por meio de tecnologia GPS. 



 66

 Em ambas o princípio é o mesmo, devendo-se escolher pontos identificáveis 

tanto no produto a ser analisado como no documento mais preciso ou pontos que 

possam ser levantados pelo método do GPS. Com relação ao número de pontos de 

controle suficientes para se realizar o controle de qualidade geométrico, SILVA; BRITO 

(1991) apud BRISOLLA (1993) recomendam que sejam utilizados pelo menos 20 

pontos. A seguir detalhamos melhor o que foi apontado. 

 

 

4.4.1 Controle com o uso de outros documentos cartográficos 

 

 Como norma geral e já relatada nesse trabalho o documento cartográfico 

utilizado como referência deve teoricamente ter um erro padrão um terço menor do que 

o erro padrão do documento a ser controlado. Isso equivale a dizer que, para produtos 

de mesma classe (A, B, C) o mapa ou carta de referência deve ser de uma escala pelo 

menos três vezes maior que a escala do documento cartográfico a ser avaliado. No caso 

de documentos de classes diferentes, seria possível fazer uma análise do tipo: 

 dEcXEpc ≤ dEaXEpa 

 Onde: dEc = denominador da escala do documento de controle 

  Epc = erro padrão do documento de controle 

  dEa = denominador da escala do documento a ser avaliado 

  Epa = erro padrão do documento a ser avaliado 

 Exemplo: considerando que o documento a ser analisado tenha escala de 

1:50.000 e exija PEC classe A (0,3 mm de EP na escala da carta) e se existem como 

referência documentos na escala 1:10.000 e na classe C (0,6 mm de EP na escala da 

carta). Assim teremos: 
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 10.000 * 0,6 mm < 50.000 * 0,3 

 6 m < 15 m 

  As etapas para o emprego dessa técnica são as seguintes: 

1) Escolha e identificação de pontos bem distribuídos e definidos no mapa a ser 

controlado: os pontos de controle podem ser cruzamentos de estrada, pontes, cantos de 

quadra, referências de nível, marcos, entre outros. O escolha dos pontos também 

dependerá da escala, visto que alguns pontos de controle não poderão ser por exemplo 

cruzamento de estradas numa escala grande onde é possível definir a largura da mesma, 

pois nesse caso já seria conveniente a escolha de feições e pontos de identificação mais 

precisos (exemplos, tais como marcos, vértices de edificações, entre outros, 

representados tanto no documento a ser avaliado como no documento de referência). 

2) Identificação dos pontos de controle homólogos no documento cartográfico de 

controle: nesta etapa é realizada a identificação dos mesmos pontos no documento de 

maior escala. Nesse processo pode ser necessário descartar alguns pontos e escolher 

novos, isso pode ser feito também com ajuda de fotos aéreas caso exista um vôo 

referente a área de estudo, de melhor identificação nos dois documentos. 

3) Coleta de coordenadas dos pontos nos dois documentos: é realizada a digitalização 

dos pontos sendo estes nomeados e gerado um arquivo, para cada documento, com a 

lista de coordenadas (N, E, h). Por meio da mesa digitalizadora, ou por meio da imagem 

e posterior digitalização em tela. 

4) Comparação entre as coordenadas e controle de qualidade: é montada uma tabela 

com os dois grupos de coordenadas, sendo calculados os resíduos, os resíduos médios e 

os desvios padrão nas três coordenadas (N, E, h). Aplica-se então, análise de acurácia e 

precisão conforme as equações e métodos propostos por MERCHANT (1982). 

 



 68

4.4.2 Controle de qualidade com uso de GPS 

 

 Neste caso os pontos de controle são obtidos por meio da tecnologia GPS. 

Existem vários métodos de utilização do GPS tais como o estático diferencial (método 

utilizado por GALO; CAMARGO (1994)), cinemático, pseudocinemático, DGPS pós 

processado, WADGPS, entre outros. Deve-se escolher um método de levantamento que 

forneça a precisão desejada com segurança. 

Antes que se faça o controle de qualidade com utilização de DGPS, deve-se ter 

as especificações do projetos no que diz respeito principalmente a escala e ao padrão de 

exatidão cartográfica exigido.  

 HOFMANN et al. (1995) afirma que o método de levantamento Diferencial GPS 

(ou DGPS) pode ser aplicado onde existe uma posição fixa conhecida, possibilitando a 

instalação de um receptor nesta base e sendo um ou mais receptores deslocados para 

outras posições. A posição conhecida do receptor fixo é utilizada para calcular a 

correção posicional. Nesse tipo de método é realizado o processamento do código P. 

Essa correção pode ser realizada num pós processamento, onde as coordenadas são 

processadas em um programa que a partir dos dados lidos pelo receptor fixo e o móvel, 

faz a correção diferencial e quando o local do levantamento é próximo a um rádio farol 

é possível a correção diferencial em tempo real (o que é muito útil em navegação). 

O método de controle utilizando DGPS pode ser adotado para a maioria dos 

trabalhos em escalas inferiores ou iguais a 1:50.000, que são o objeto de controle para o 

presente trabalho. Isso pode ser afirmado com segurança pelo fato de ter sido realizado 

um teste com equipamento GPS Trimble GeoExplorer II cujos resultados foram 

satisfatório no que diz respeito à precisão e exatidão planimétrica que estão relatados no 

Anexo C. 
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 Por isso, descrevemos a seguir esse método em linhas gerais. Como norma geral 

para a aplicação dessa metodologia de controle de qualidade de documentos 

cartográficos temos as seguintes etapas: 

1) Transporte de coordenadas para o local da região de estudo: corresponde a 

determinação de coordenadas com precisão compatível com as da Rede Geodésica do 

Estado de São Paulo, de um ponto monumentado em local adequado (o mais 

centralizado possível na área de estudo e de fácil acesso). Para este procedimento é 

indicado um levantamento estático diferencial, com a recomendação de utilizar três 

receptores GPS geodésicos (com dupla freqüência, se possível), sendo dois deles 

instalados nos vértices da rede geodésica mais próximos do local e o terceiro no ponto 

com coordenada a determinar; a sessão de rastreio deve ser de pelo menos três horas. 

Primeiro é feito um planejamento de modo a definir o melhor intervalo do dia para o 

rastreio, por meio da elaboração de gráfico de PDOP, GDOP e disponibilidade de 

satélites, gerando-se um gráfico da situação a partir de dados de efemérides de coleta de 

dados de um dia próximo ao levantamento de um receptor qualquer, numa sessão de 8 

horas pelo menos. Finalizado o rastreio os dados coletados são posteriormente 

descarregados, sendo realizado um processamento de rede, considerando duas bases 

fixas e de coordenadas conhecidas, definindo-se então as incógnitas, ou seja as 

coordenadas do pontos de interesse; 

2) Escolha e identificação de pontos bem distribuídos e definidos no mapa a ser 

controlado: como na metodologia descrita anteriormente esta também é uma etapa 

comum, onde os pontos de controle podem ser cruzamentos de estrada, pontes, cantos 

de quadra, referências de nível, marcos, entre outros.  

3) Planejamento de estratégia de campo: da mesma forma que no levantamento estático 

diferencial, deve-se utilizar um arquivo de efemérides para o planejamento de rastreio. 
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Outro planejamento refere-se à definição do percurso (logística) para a coleta das 

coordenadas dos pontos, que dependerá da malha rodoviária da região de interesse, 

devendo-se prever também os gastos com combustível, recursos humanos e 

alimentação; 

4) Levantamento propriamente dito: inicialmente é instalado um receptor no ponto de 

coordenada conhecida que foi obtido por meio de levantamento estático diferencial. 

Seguindo o percurso planejado, os pontos então são levantados um a um. 

6) Processamento dos pontos: os dados coletados pelos receptores são descarregados e 

processados, gerando-se coordenadas teoricamente mais precisas que as do documento 

cartográfico a ser analisado. 

7) Coleta de coordenadas dos pontos homólogos do documento a ser analisado: é 

realizada a digitalização dos pontos, sendo estes nomeados e gerado um arquivo com a 

lista de coordenadas de N, E, h (esta última coordenada, caso o documento tenha curvas 

de nível, por meio de interpolação). 

8) Comparação entre as coordenadas e controle de qualidade: da mesma forma que no 

processo de coleta de coordenadas para controle de documentos cartográficos mais 

detalhado, é montada uma tabela com os dois grupos de coordenadas, sendo calculados 

os resíduos, os resíduos médios e os desvios padrão nas três direções. Aplica-se então, a 

análise de exatidão e precisão conforme as equações e métodos propostos por 

MERCHANT (1982) e explicados anteriormente. 

 Outro fator importante é uma avaliação dos receptores disponíveis para o 

levantamento, bem como os programas para o processamento dos dados.  

 Como alternativa1 para a coleta de coordenadas de pontos de controle por DGPS, 

pode ser pensado o transporte simples de coordenadas a partir de estações de 

                                                           
1 Alternativa: sugerida no exame de qualificação. 
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rastreamento contínuo (RBMC e outros). A precisão, em princípio, deve ser menor em 

função dos erros de um maior comprimento da base no caso atenda os requisitos de 

precisão é valido e mais econômico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


