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Capítulo 9 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

9.1 Introdução 

 

 A primeira vista o presente trabalho apresenta duas grandes partes sem muita 

conexão: o estudo comparativo entre métodos de digitalização e o controle de qualidade 

de mapas na escala 1:50.000. 

 No entanto, a segunda parte decorre da primeira, pois ao reproduzirmos um 

mapa a partir de um documento analógico, surge imediatamente a pergunta sobre a 

fidelidade dessa reprodução. Para responder a essa pergunta foi realizado o teste de 

quadrícula, que mede a coerência do documento consigo mesmo (precisão). A seguir, 

veio a questão da acurácia, ou seja, da fidelidade, tanto do original como da cópia, aos 

valores tidos como verdadeiros. 

 Para essa comparação foi necessário contar com um produto que representasse  a 

verdade geométrica, ou seja, que fosse mais preciso (pelo menos 3 vezes) que o 

documento a ser analisado. Para isso recorremos a mapas na escala 1:10.000 (que nem 

sempre existem) e ao GPS. 

 

 

9.2 Avaliação comparativa dos métodos de digitalização 

 

 Apresentamos a seguir uma tabela resumo dos tempos gastos em cada método e 

realizamos na seqüência alguns comentários. 
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Tabela 9.2 – Resumo dos tempos gastos em cada método de digitalização. 

METODOLOGIA/TEMPO 

 

PLANO DE 

INFORMAÇÃO 

Mesa Heads-up Semi-automática Automática 

Rodovias 07 hr 20 min 07 hr 00 min 07 hr 35 min ---- 

Rios 07 hr 30 min 11 hr 00 min 03 hr 22 min 04 hr 40 min 

Lagos e lagoas 00 hr 15 min 00 hr 35 min 00 hr 20 min ---- 

Áreas de inundação 00 hr 10 min 00 hr 20 min 00 hr 20 min ---- 

Manchas Urbanas 00 hr 30 min 01 hr 15 min 00 hr 20 min ---- 

Ferrovias 00 hr 25 min 01 hr 05 min 01 hr 15 min ---- 

Curvas de nível 13 hr 25 min 40 hr 15 min 12 hr 00 min 08 hr 40 min 

Pontos cotados 00 hr 30 min 00 hr 20 min 00 hr 20 min ---- 

Edifícios notáveis 01 hr  00 min 00 hr 40 min 00 hr 40 min ---- 

Linhas de energia 

elétrica 

00 hr 20 min 00 hr 50 min 01 hr 00 min ---- 

Limites municipais 00 hr 35 min 01 hr 35 min 00 hr 35 min ---- 

Total 32 hr 00 min 65 hr 00 min 27 hr 47 min 13 hr 20 min 

 

 Para prosseguir na comparação vamos fazer algumas hipóteses de trabalho, 

principalmente quanto ao material disponível, caracterizando diferentes situações que 

um usuário pode encontrar: 

a) Situação em que se dispõe do mapa em papel: 

 Caso se disponha somente do mapa em papel, descarta-se a viabilidade de 

utilizar os métodos semi-automático e automático, já que pela complexidade e 

densidade das feições não conseguiriam identificá-las sem uma grande intervenção do 

operador, o que levaria a um dispêndio de tempo bem maior. O semi-automático 

exigiria uma intervenção quase que contínua do operador, em tempo real, e o 

automático produziria muitos erros na identificação de feições e exigiria um excessivo 

trabalho de edição posterior. 
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 Então, a escolha deve recair em um dos outros métodos. A digitalização em 

mesa mostra-se vantajosa em função do menor tempo de digitalização, de não se ter que 

escanear o mapa e conseqüentemente menor espaço em disco (vantagem pouco 

significativa em função da crescente capacidade de armazenamento dos computadores 

atuais). A digitalização via mesa, embora mais rápida, é mais cansativa em função da 

posição pouco ergonômica que exige do operador. Já a digitalização em tela (heads-up) 

tem por sua vez as vantagens de uma maior precisão (classe C, contra classe “D” da 

mesa), não exige o uso de uma mesa digitalizadora (equipamento que ocupa um espaço 

significativo no escritório), menor fadiga do operador, e implica em um único processo 

de georreferência (a mesa, em função da dilatação do papel ou de uma nova sessão de 

trabalho, exige uma recalibração). A digitalização em tela requer ainda, a aquisição e o 

aprendizado de um programa específico para isso, coisa que se dilui quando forem 

muitos mapas. 

b)  Situação em que se dispõe dos fotolitos:  

 Os fotolitos apresentam o inconveniente de serem caros (R$ 500,00 para o 

conjunto, aproximadamente), o que pode inviabilizar os métodos que os utilizam, 

considerando-se apenas o fator econômico. Mas, atualmente, o IBGE, segundo 

informações recentes (2000), vem cedendo este material, desde que, em contrapartida, 

seja fornecida uma cópia do produto final. Exige-se a assinatura de um convênio, o que 

em alguns casos pode atrasar a execução do serviço. 

 Em se dispondo dos fotolitos, não faz sentido efetuar a digitalização através dos 

dois primeiros métodos, pois como vimos, isso não melhora a precisão e os processos 

são mais demorados. 

 O método semi-automático demonstra-se mais produtivo (vide tabela 9.1) que os 

dois primeiros, em praticamente todos os itens e, certamente, na soma total dos tempos. 
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Já o método automático mostra-se inviável para a maioria dos planos de informação. No 

entanto, é significativamente melhor que o semi-automático na digitalização das curvas 

de nível, o que pode ser relevante quando se pensa em produção de larga escala. 

 Então, a recomendação final para os casos em que se dispõem dos fotolitos seria 

escanear todos eles, efetuar a digitalização automática das curvas de nível (no caso com 

800 dpi e corrigir um possível erro sistemático) e a semi-automática de todos os demais 

(400 dpi), juntando tudo num único arquivo. Isso no caso de se trabalhar produção de 

grande escala. Para poucos mapas, pode-se fazer tudo através do processo semi-

automático. 

c) Outras situações: 

 Vale ressaltar que os resultados acima apresentados valem para a escala 1:50.000 

(mapeamento sistemático, IBGE). Outras situações devem ser estudadas caso a caso, 

como por exemplo, o mapeamento sistemático 1:10.000 do IGC. Esse poderia ser 

digitalizado a partir de cópia em papel via mesa ou adquirindo-se as imagens 

escaneadas que são fornecidas por esse órgão; nesse caso poderíamos, talvez, aplicar de 

maneira conjunta as metodologias de digitalização em tela (heads-up) e semi-

automática; não nos parece que a vetorização automática seria viável, entre outros 

motivos pela não separação em fotolitos e a conseqüente complexidade do original. 

 Outro caso a ser examinado é o de áreas urbanas em escalas maiores, que devido 

à existência de muitas feições do tipo quadra, ocorrência de poucas curvas de nível e 

rios, poderia dar bons resultados com a metodologia de digitalização em tela, já que 

existem muitas feições retas, diminuindo o tempo de digitalização. 

 Essas são situações para futuras pesquisas, como seriam também os processos 

que, através de filtragem, procuram separar feições a partir de um mapa colorido. 
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9.3 Metodologia do controle de qualidade geométrica 

 

 Nesse item as principais contribuições foram: 

a) Definição do número de pontos necessários para a georreferência em mesa 

digitalizadora (5 pontos); 

b) Estabelecimento detalhado de uma metodologia para avaliar o PEC dos documentos 

cartográficos, chegando-se a classificá-los segundo as normas do Decreto Lei n° 89.817 

(publicado no Diário Oficial da União, 1984) e recomendadas pelo IBGE; 

c) Apresentação de alternativas para a obtenção da verdade cartográfica: mapa em 

escala maior ou GPS. 

 Aqui vale a ressalva de que quantificar a qualidade geométrica de mapas 

desatualizados é mais complicado, pois estes refletem dados que podem estar alterados 

(mudança de geometria de vias, etc) e poderá não haver boa correspondência com o 

documento (ou pontos) de controle. O próprio documento de controle (no caso as cartas 

do IGC) pode estar desatualizado. É importante garantir que os pontos levantados para 

controle sejam os mesmos da carta a ser avaliada. 

d) Estabelecimento de um roteiro para a coleta de pontos com GPS, obedecendo os 

requisitos de precisão: transporte de um ponto de referência para o local, levantamento 

com DGPS e definição de parâmetros que garantem a precisão necessária com ganho de 

produtividade. Possibilidade de bons resultados utilizando um receptor de dupla 

freqüência e com boa capacidade de armazenamento (devido à taxa de coleta de 1 s, 

embora os manuais indiquem 15 s) na estação de referência e, com receptor móvel 

menos sofisticado (tipo Trimble GeoExplorer II) com taxa de leitura igual ao do 

anterior, empregando-se intervalos de medidas (épocas) cerca de 10 s (10 medidas) não 

sendo necessária uma coleta de 180 medidas como dizem os manuais. 
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e) Apresentação de metodologia alternativa para coleta de pontos de controle utilizando 

um só receptor móvel e servindo-se de dados de estações de monitoramento contínuo 

(opção mais econômica). Ainda que menos preciso que o caso anterior, mostra-se 

suficiente para a escala 1:50.000. 

 

 Assim, esperamos ter contribuído de forma relevante para todos aqueles que 

precisam digitalizar mapas e controlar sua qualidade geométrica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


