
 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 3.1 – Possibilidades de interpretação da norma brasileira: Para a interpretação 

do teste com a composição do erro nas duas coordenadas o ponto 

vermelho seria aceito, mas o preto não. Para a outra interpretação, os 

dois pontos seriam aceitos ................................................................... 20 

Figura 3.2 – Representação gráfica da Função Distribuição Normal Unidimensional e 

distintos intervalos de confiança .......................................................... 22 

Figura 3.3 – Representação gráfica da Função Distribuição Normal Bidimensional e 

distintos intervalos de confiança .......................................................... 24 

Figura 3.4 - Relação entre as probabilidades circulares e os desvios padrão 

correspondentes ................................................................................. 24 

Figura 4.1 – Esquema Geral da proposta de metodologia de controle de qualidade de 

Mapeamentos Sistemáticos .................................................................. 38 

Figura 5.1 – Escolha de pontos de controle homólogos para as escalas 1:10.000 e 

1:2.000. Exemplo de alternativas: cantos de quadra (em vermelho, 

conduzindo a erro) e intersecções de ruas (verde, mais adequado)  ..48 

Figura 5.2 – Grau de atualização distinto entre os documentos nas escalas 1:10.000 e 

1:2.000, podendo conduzir a uma identificação errônea de pontos 

homólogos ......................................................................................... 49 

Figura 5.3 – Relação entre as alturas e ilustração do princípio de obtenção da altitude 

ortométrica (H), em função de h (geométrica, obtida por GPS) e N 

(obtida de um mapa de ondulações geoidais construído previamente) 

.......................................................................................................... 52 



 

Figura 5.4 – Determinação de ponto de controle a partir de 2 pontos GPS auxiliares 

.............................................................................................................. 54 

Figura 5.5 – Criação de ponto de controle virtual a partir de 2 postes, no ponto médio 

.............................................................................................................. 55 

Figura 5.6 – Criação de ponto de controle virtual a partir de 2 postes: intersecção de 

circunferências ................................................................................... 148 

Figura 6.1 – Área de estudo do Pico do Jaraguá ....................................................... 59 

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 

............................................................................................................ 61 

Figura 6.3 – Exemplo de aplicação do modelo de transformação projetiva aplicado à 

folha 244413, na escala 1:2.000, com janela mostrando os resíduos 

............................................................................................................ 62 

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 ............................................................................................... 64 

Figura 6.5 – Distribuição dos pontos de controle coletados na folha 1:10.000, 2444 

............................................................................................................ 65 

Figura 6.6 – Distribuição dos Pontos de Controle com erros grosseiros indicados em 

vermelho ............................................................................................ 69 

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 ......................................................... 70 



 

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 .................................................................... 71 

Figura 6.9 – Erro grosseiro em ponto virtual definido pelo cruzamento de vias. Ponto 

vermelho, carta 1:10.000, ponto verde, 1:2.000 ................................ 71 

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

nem erros sistemáticos .................................................................... 74 

Figura 6.11 – Histograma das discrepâncias na coordenada N sem erros grosseiros 

.......................................................................................................... 76 

Figura 6.12 – Pontos com erro superior ao PEC classe A na coordenada E ............. 78 

Figura 6.13 – Pontos com erro superior ao PEC classe A na coordenada N ............ 78 

Figura 7.1 – Esquema geral do processo de simulação ............................................ 83 

Figura 7.2 – Gráficos de percentual de rejeição do mapeamento, para simulação com 

erros quaisquer, pelo teste de precisão .............................................. 88 

Figura 7.3 – Gráficos de percentual de rejeição do mapeamento, para simulação com 

erros quaisquer, pelo teste da norma brasileira .................................... 88 

Figura 7.4 – Gráfico de percentual de rejeição do mapeamento com simulação com 

erros mantendo normalidade da distribuição para o teste de precisão 

.............................................................................................................. 93 

Figura 7.5 – Gráfico de percentual de rejeição do mapeamento com simulação com 

erros mantendo normalidade da distribuição para o teste da norma 

brasileira ............................................................................................ 94 

Figura 8.1 – Esquema geral da metodologia ........................................................... 100 

Figura 8.2 – Área de estudo da Cidade Universitária ............................................. 101 



 

Figura 8.3 – Exemplo de amostragem adotando o critério de quantidade de plantas 

............................................................................................................ 107 

Figura 8.4 – Mapa temático de distâncias dos pontos de controle a ponto de apoio 

mais próximo ................................................................................... 108 

Figura 8.5 – Mapa temático das declividades do terreno ........................................ 109 

Figura 8.6 – Mapa temático das áreas críticas de acordo com o índice de 

probabilidade de maior ou menor erro (Imm) .............................. 110 

Figura 8.7 – Distribuição espacial dos PCs das áreas críticas da classe 3 .............. 112 

Figura 8.8 – Distribuição espacial dos PCs das áreas críticas da classe 2 .............. 112 

Figura 8.9 – Distribuição espacial final da amostra em gabinete ........................... 113 

Figura 8.10 – Exemplo de ponto de controle da amostra identificado na base 

cartográfica 1:1.000 e em campo – canto de caixa de inspeção.... 114 

Figura 8.11 – Pontos de controle da amostra após reconhecimento de campo ....... 115 

Figura 8.12 – Mapa das ondulações geoidais para a área de estudo, incluindo os 

vértices utilizados em sua geração ................................................... 120 

Figura A.1 – Curvas operacionais para a amostragem código K, com Nível de 

Inspeção Normal (Nível II, 125 itens) e seus respectivos NAQ ..... 140 

Figura B.1 – Uma visão geral da informação da qualidade de dados ....................  152 

Figura B.2 – Avaliação e informe dos resultados da qualidade dos dados ............. 154 

Figura B.3 – Avaliação e informe dos resultados da qualidade dos dados, para 

avaliação da completeza de uma base de dados 1:10.000 (BDT 

1:10.000) ......................................................................................... 156 


