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Capítulo 2 

CONTROLE DE QUALIDADE NO PROCESSO DE PRODUÇÃO 
CARTOGRÁFICA 

 

2.1 Introdução 

 O controle no processo não é o foco principal desse trabalho, porém será feita 

uma breve análise do mesmo tendo em conta que a boa qualidade do produto final 

dependerá da metodologia de produção cartográfica e dos cuidados tomados nas 

diversas etapas. Deverão ser seguidos padrões bem definidos de produção, para que 

seja elaborado um bom mapeamento, independente da tecnologia utilizada. Esta 

poderá ser a aerofotogrametria, (caso mais comum e que será o foco deste capítulo), 

sensoriamento remoto orbital, ou ainda, o levantamento direto em campo por 

topografia convencional e/ou com o uso do GPS; ainda que estas tecnologias não 

sejam muito utilizadas para mapeamentos sistemáticos. 

 Um fator importante para o controle do processo é a definição da finalidade 

do mapeamento. Sabendo-se claramente qual será a utilização do produto 

cartográfico e quais os erros admissíveis na aplicação é possível elaborar uma 

especificação técnica adequada no momento da contratação dos serviços (edital) e 

que poderá trazer melhores resultados em termos de custo/benefício. 

 Conforme ACKERMAN e ESLAMI RAD (1996) apud SATO (2003) 

diferentes ações podem ser tomadas para garantir a qualidade do produto final, que é 

denominada pelos autores como “estratégia zero”, devendo ser conhecidos todos os 

processos parciais utilizados na produção dos dados espaciais (mapeamento). 

 Para o desenvolvimento de um projeto são definidas especificações técnicas 

de modo a orientar a elaboração do produto final, que costumam ser descritas, em 
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linhas gerais, nas licitações disponíveis para as empresas que desejam participar da 

concorrência pública para o mapeamento de cidades ou áreas rurais. 

 É de grande importância o conhecimento das especificações do projeto e das 

tecnologias disponíveis no mercado, para ver se estas atendem às necessidades do 

projeto e não apenas para verificar se são mais produtivas. Além disso, importa saber 

como os erros se propagam etapa por etapa até a obtenção dos produtos finais. A 

seguir são descritas essas premissas de uma maneira resumida, tendo em conta o 

propósito da presente pesquisa. 

 

2.2 Controle no processo de elaboração de redes geodésicas 

As Redes Geodésicas são o ponto de partida e a pedra fundamental de 

qualquer projeto que utiliza a Cartografia, pois é imprescindível para qualquer 

mapeamento contar com uma rede básica de pontos com coordenadas conhecidas. 

Assim, a primeira verificação é se já existe uma rede e se o nível de acurácia da 

mesma é suficiente para o desenvolvimento do projeto. São fatores de fundamental 

importância nessa rede (tanto ativa como passiva): monumentação, facilidade de 

acesso, distribuição e densificação, grau de acurácia (ordem da rede), tecnologia de 

implantação, processamento, ajustamento e outras. A qualidade final pode ser 

inferida através da acurácia ou da elipse de erros associada a cada vértice, se isto 

estiver disponível. 

Além da rede planimétrica, é preciso dispor de uma rede altimétrica, ambas 

homologadas pelo órgão oficial do país, o IBGE, no caso do Brasil. 
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O assunto é bastante amplo e detalhes podem ser vistos em PACILÉO 

NETTO (1997), IBGE (1995), DEPARTMENT OF THE ARMY (2002), 

BARBOSA (1996). 

 

2.3 Controle no processo de mapeamento aerofotogramétrico 

A Aerofotogrametria é uma tecnologia amplamente utilizada nos 

mapeamentos, tanto em escalas grandes como em pequenas e vem sofrendo 

aperfeiçoamento contínuo, melhorando a produtividade e gerando novos produtos 

como a ortofotocarta, o Modelo Digital do Terreno, etc. 

Nesta sessão será apresentado um resumo, dos tópicos importantes para o 

presente trabalho, baseado nos estudos realizados por SATO (2003). Essa autora, 

além de comparar diversas normas internacionais, propõe um modelo de controle de 

processo de Aerofotogrametria Digital, denominado Sistema de Controle de 

Qualidade dos Processos (CQP), que tem como filosofia básica identificar problemas 

sistemáticos no processo de produção, reduzindo ou eliminando os erros. Vale 

destacar também, na Aerofotogrametria Analógica, estudos realizados por NOTARI 

(1969). 

A expressão abaixo representa o erro esperado do produto em função do erro 

nas diversas fases, supondo que não há correlação entre eles (isto é, são 

independentes): 

∑Produto = (∑Apoio2 + ∑Foto2 + ∑Aerotri2 + ∑Orientação2 + ∑Coleta2)1/2           (2.1) 

Onde: 

∑Produto = erro esperado do produto final; 
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∑Apoio = erro do processo de apoio fotogramétrico (erros na determinação das 

coordenadas horizontais e verticais dos pontos de apoio); 

∑Aerotri = erro do processo de aerotriangulação (erros de ajustamento matemático 

da aerotriangulação de um bloco de fotografias); 

∑Orientação = erro do processo de orientação (posicionamento do par 

fotogramétrico no equipamento); 

∑Coleta = erros do processo de coleta dos dados espaciais (processo de restituição 

realizado pelo operador). 

 Como decorrência, pode-se pensar que monitorando e tomando as medidas 

oportunas durante o processo, pode-se situar os erros abaixo de um certo valor e 

garantir a qualidade. Assim, haverá uma maior satisfação do cliente e um menor 

risco de receber um produto não conforme, ou seja, em desacordo com as 

especificações técnicas. 

 O CQP baseia-se nas diretrizes de especificações da norma ISO 9004-1 

(1994), e está dividido em duas partes: a primeira delas corresponde ao Módulo de 

Descrição de Procedimentos, responsável pela descrição das regras, normas, 

instruções de trabalho, ações corretivas e documentação dos processos efetuados; já a 

segunda parte corresponde ao controle de qualidade dos processos fotogramétricos 

que é apresentado por SATO (2003), onde estão incorporados conjuntos de métodos, 

técnicas e parâmetros de qualidade, que auxiliam no monitoramento e no controle de 

qualidade de cada processo fotogramétrico utilizado na produção de dados espaciais. 

As principais etapas no controle do processo aplicando o CQP, conforme 

SATO (2003) são as apresentadas a seguir. 
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a) Análise das especificações técnicas: esse é o ponto de partida do monitoramento 

da produção. Geralmente, as especificações são publicadas em editais públicos e 

consideram uma série de norma técnicas de execução e pré-requisitos para o 

desenvolvimento do projeto. Deve ser feita uma análise minuciosa e verificada a 

existência de diversos itens descritos nessa documentação, de modo a identificar 

possíveis equívocos que possam afetar os produtos finais; 

b) Análise dos recursos disponíveis: refere-se a uma avaliação dos equipamentos, 

laboratórios, materiais, recursos humanos e programas utilizados pela empresa para a 

geração dos produtos finais. Devem estar de acordo com os editais e assegurar a 

qualidade e a não existência de fatos que comprometam da qualidade dos produtos 

contratados; 

c) Avaliação da rede básica de apoio: a rede básica de apoio deve estar integrada a 

uma rede oficial e com acurácia suficiente, de modo a que sejam cumpridos os pré-

requisitos indicados nos editais. Aspectos tais como a localização e distribuição, 

monumentação, metodologia de ajustamento da rede são relevantes e devem ser 

considerados. Caso o executor do projeto tenha implantado uma rede, por 

inexistência de uma oficial, deve-se verificar o processamento dos dados e, se for o 

caso, fazer uma verificação amostral em campo. Dependendo do desenvolvimento do 

projeto, pode-se analisar também nessa etapa as coordenadas dos pontos de apoio a 

serem empregados no processo de aerotriangulação; 

d) Avaliação do planejamento de vôo: no processo de avaliação do planejamento de 

vôo deve-se considerar, por exemplo: tipo de câmera utilizada, distância focal, 

recursos especiais da câmera (FMC, filtros, monitoramento GPS), altura de vôo, 
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sentido do vôo, filme utilizado, período e horários selecionados para a realização do 

vôo. 

e) Avaliação do vôo e das fotos: a avaliação do vôo deve contemplar como foram 

produzidas as fotos, se ocorreram derivas, como estão as escalas das fotos, qual a 

qualidade individual de cada foto. Em função da quantidade pode ser empregado um 

processo de amostragem; 

f) Análise da Aerotriangulação: o produtor deve fornecer os arquivos brutos e os 

resultados do processo de ajustamento da aerotriangulação. A verificação se faz por 

amostragem, com especial ênfase no ajuste das faixas e blocos; 

g) Análise da Restituição: pode ser feita por inspeção visual e amostragem das 

minutas de restituição, em meio digital. 

Maiores detalhes podem ser vistos em SATO (2003). 

Embora estejam contemplados na relação acima, os erros do operador só 

podem ser detectados numa avaliação do Produto Final através da inspeção e 

verificação de elementos como: acurácia posicional, acurácia temporal, completeza, 

etc (ISO - 19.113 (2002), GOODCHILD (1997), GUIDARA JR (1999), GUPTILL e 

MORRISON (1997), KAINZ (1997), QUINTANILHA (1996)). 

 

2.4 Considerações finais do capítulo 

No que se refere ao controle do processo de qualidade de levantamentos que 

empregam outras tecnologias (tais como o uso de imagens de sensores LandSat, Spot 

ou os de alta resolução como o Ikonos e Quick Bird; ou mesmo atualização de 

campo) os conceitos devem ser adaptados para considerar os processos técnicos 
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envolvidos no emprego dessas tecnologias, tais como tratados em PINILLA (1995) e 

FREITAS et al (2002).  

Por outro lado, quando o produto for especificado para utilização em SIG, 

uma série de cuidados adicionais deve ser tomada pensando na modelagem de dados 

espaciais. 

 NERO (2000) apresenta alguns desses cuidados com relação à topologia que 

esses elementos devem obedecer: conectividade, coincidência de nós, vizinhança e 

adjacência, atenção à compilação e outros. Outros são tratados por DAVIS JR e 

FONSECA (1994), DAVIS JR (1997) como quebra de objetos, desencontro de 

bordas, excesso de vértices, erros de fechamento topológico, erros de codificação. 

Alguns exemplos são apresentados por ARIZA (2002a). 

No âmbito do controle de qualidade do processo, principalmente empregado 

na Engenharia de Produção, são utilizadas as chamadas “Cartas de Controle”, 

amplamente discutidas e detalhadas em MONTGOMERY (2005). 


