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Erro versus Incerteza

● Erro: resultado de uma medição

menos o valor verdadeiro.

● Incerteza de medição: parâmetro,

associado ao resultado de uma

medição, que caracteriza a dispersão

dos valores que podem ser

razoavelmente atribuídos a um

mensurando.



Erro versus Incerteza

Uma medição tem imperfeições que dão origem a um erro

no resultado da medição.

Incerteza (da medida) é um Parâmetro associado ao

resultado de uma medição que caracteriza a dispersão dos

valores que podem ser razoavelmente atribuídos ao

mensurando.

Desvio

Desvio Padrão



Erros de Observação

• As observações são representações numéricas de quantidades

físicas como comprimento, ângulo, peso, entre outras.

• Estas observações são obtidas através de medidas e, portanto

possuem o que classicamente se chamava de erros de

observação.



Erros de Observação

Para representar a superfície da Terra são efetuadas medidas de grandezas como

direções, distâncias e desníveis.

Estas observações inevitavelmente estarão afetadas por erros. As fontes de erro

poderão ser:

Condições:

Ambientais

Instrumentais

Pessoais



Erros de Observação

• Ambientais: causados pelas variações das condições ambientais, como vento, 

temperatura, etc. Exemplo: variação do comprimento de uma trena com a variação 

da temperatura.

• Instrumentais: causados por problemas como a imperfeição na construção de 

equipamento ou ajuste do mesmo. A maior parte dos erros instrumentais pode ser 

reduzida adotando técnicas de verificação/retificação, calibração e classificação, 

além de técnicas particulares de observação.

• Pessoais: causados por falhas humanas, como falta de atenção ao executar uma 

medição, cansaço, etc.



Precisão e Acurácia (Exatidão)

• O termo acurácia é utilizado na área de geomática para

indicar a qualidade de uma grandeza observada ou de um

parâmetro estimado.

• No entanto, o termo precisão também é usado com o mesmo

emprego. Isto demonstra haver uma confusão quanto ao

significado destes dois vocábulos.



Precisão e Acurácia

Inicialmente é preciso esclarecer que essas palavras têm origem na 

língua inglesa, accuracy e precision, que foram traduzidas 

respectivamente por acuracidade (exatidão) e precisão. 

A relação desses dois conceitos está intimamente ligada aos erros 

sistemáticos e aos aleatórios.



Precisão e Exatidão (Acurácia)

Vinculado somente a efeitos aleatórios

Vinculado a efeitos aleatórios e sistemáticos



A Teoria dos Erros

● Todas as observações topográficas se reduzem na medida distâncias, de ângulos ou da 

diferença de nível. Estas podem ser afetadas de erros  ocasionados pelos aparelhos, 

pelas condições exteriores e pelo observador.

● Se considerarmos uma dessas medidas ou observações como valor exato da grandeza 

que se está a medir, comete-se erro.

● Os erros podem ser classificados em três grandes categorias:

Grosseiros, Sistemáticos e Acidentais



Erros Grosseiros (operador)

• Quando o valor medido extrapola a 3 vezes o valor do desvio padrão da

medida.

• Causados por engano na medição, leitura errada nos instrumentos,

identificação de alvo, etc., normalmente relacionados com a desatenção do

observador ou uma falha no equipamento.

• Alguns exemplos de erros grosseiros:

● Anotar 196 ao invés de 169;

● Engano na contagem de lances durante a medição de uma distância com

trena.



Erros Sistemáticos (instrumento)

• São os erros que aparecem numa medida com absoluta constância ou

variando segundo uma lei determinada.

• Este erro poderá ser eliminado quando sua causa for definida.

• Os erros sistemáticos apresentam sempre o mesmo sinal, que poderá ser

positivo ou negativo, considerando-se a mesma grandeza medida, mesmo

equipamento e mesmo operador.

• São erros que se acumulam ao longo do trabalho.



Erros Sistemáticos (instrumento)

• Exemplo de erros sistemáticos, que

podem ser corrigidos através de

fórmulas específicas:

● Efeito da temperatura e pressão na

medição de distâncias com medidor

eletrônico de distância;

● Correção do efeito de dilatação de

uma trena em função da temperatura.



Erros aleatórios ou acidentais

• Quando existe uma flutuação do valor medido ao redor de um valor dito

médio.

• Este erro também conhecido como acidentais, estocástico ou randômico não

tem causa conhecido e está intimamente ligado as propriedades estatísticas

das observações.

De acordo com GEMAEL (1991, p.63), quando o tamanho de uma amostra é

elevado, os erros acidentais apresentam uma distribuição de freqüência que muito

se aproxima da distribuição normal.



Erros aleatórios ou acidentais

Exemplo de erros acidentais:

Inclinação da baliza na hora de realizar a 

medida;

Erro de pontaria na leitura de direções 

horizontais.



Peculiaridades dos Erros Acidentais

• Erros pequenos ocorrem mais frequentemente do que os grandes, sendo mais

prováveis;

• Erros positivos e negativos do mesmo tamanho acontecem com igual

frequência, ou são igualmente prováveis;

• A média dos resíduos é aproximadamente nula;

• Aumentando o número de observações, aumenta a

probabilidade de se chegar próximo ao valor real.



A Teoria dos Erros

● Tem por finalidade estabelecer um método seguro e conveniente, segundo o qual

sempre se possa estabelecer o valor mais aceitável de uma grandeza, uma vez que se

reconhece ser impossível tornar as medidas isentas de erros.

● Além disso, a teoria dos erros se preocupa em determinar o erro mais tranquilizador

que se pode cometer a respeito do valor de uma determinada grandeza que se mede.



Erro Verdadeiro e Aparente

Erro Verdadeiro - é o afastamento ε, que existe entre o verdadeiro valor de uma grandeza

X (desconhecida) e uma medida qualquer l que se obtenha dessa grandeza.

ε = X − l

Erro Aparente ou resíduo - é o afastamento v, que existe entre o valor mais aceitável

(média aritmética) e mais conveniente x, que se tomou para definir uma grandeza (de

valor real X desconhecido) e uma medida qualquer l.

v = x − l



Erro Aparente

Para n medidas efetuadas de uma mesma grandeza (l1 , l2 , l3 ,....,ln ), o valor

mais aceitável é o que se obtém através da MÉDIA ARITMÉTICA dos valores

dessas medidas.

𝑥 =
𝑙1 + 𝑙2 +⋯ 𝑙𝑛

𝑛

e serão erros aparentes:

v1 = 𝑥 − l1 v2 = 𝑥 − l2 ... vn = 𝑥 − ln



Erro Médio Aritmético

Erro Médio Aritmético é o valor 𝜀0, obtido através do

somatório modular dos erros aparentes (v) dividido pelo

número de observações ou medidas.

𝜀0 =
Σ 𝑣

𝑛

Σ 𝑣 = somatório em valor absoluto



Método dos Mínimos Quadrados

• A soma dos quadrados dos erros (v – erro aparente) deve ser um

mínimo, isto é, V1V1 + V2V2 + ....+ VNVN = MÍNIMO.

• O quadrado de qualquer quantidade positiva ou negativa é

sempre um valor positivo o que tranquiliza a respeito da co-

participação dos sentidos dos erros no critério a adotar, sem os

prejuízos oriundos de um mínimo pouco expressivo.



Método dos Mínimos Quadrados

Valor mais plausível x de uma grandeza desconhecida X , em torno da 

qual se efetuam medidas diretas, inspirando todas o mesmo grau de 

confiança é a média aritmética simples dessas medidas (l).

𝑥 =
Σ𝑙

𝑛

Erro Médio Quadrático de uma Observação Isolada é o afastamento (ε) 

mais adequado, expresso por um número 𝜀1, entre o valor real X da 

grandeza que se mede e o seu valor mais plausível x (média aritmética).

Σ𝑣𝑣 – a soma do quadrado dos resíduos (v), que são obtidos pela 

diferença entre a média aritmética (x) e cada uma das medidas (l)

𝜀1 =
Σ𝑣𝑣

(𝑛 − 1)



Erro Médio Quadrático

É uma medida de acurácia, sendo proposto por Gauss denominada Erro Médio

Quadrático (EMQ) ou em inglês “mean square error” (MSE) dada por:

Medida da acurácia

Medida da precisão

v² - erros aparentes

ε² - erros verdadeiros

𝜀1 =
Σ𝑣𝑣

(𝑛 − 1)

= Amostras grandes



Erro Médio Quadrático

• Essa expressão, para AMOSTRAS GRANDES, é praticamente igual à média

quadrática dos erros verdadeiros (ε).

• Por definição o erro verdadeiro ε é a diferença entre um valor observado (ou

medido) e o tomado como referência (conhecido).

• Para se entender a ideia imagine dois atiradores a e b e um alvo onde os dois

atiraram.



Erro Médio Quadrático



Erro Médio Quadrático

• Para a área das mensurações, como dito anteriormente, a acurácia representa a

qualidade da observação ou, a confiança que se tem no resultado obtido a partir de um

número de medidas.

• Se o valor de referência da medida for conhecido, é possível se estimar a tendência e

eliminar os possíveis efeitos sistemáticos nas medidas.

• Porém, quando isso não acontece, utiliza-se a própria precisão como um indicador da

acurácia.

• A ADOÇÃO DA PRECISÃO COMO ACURÁCIA NÃO IMPLICA EM DIZER QUE A TENDÊNCIA

NÃO EXISTA, MAS QUE APENAS NÃO SE CONHECE O SEU VALOR.



Erro Médio Quadrático

• Dois valores médios iguais podem ter precisões diferentes;

• Não faz sentido dizer que um valor acurado é preciso ou não, pois a

precisão faz parte da própria definição de acurácia;

• Dada a precisão de uma grandeza, o valor de sua acurácia é no mínimo

igual a ela;

• Conhecido o valor da tendência, a acurácia é, no mínimo, igual a ela.



Erro Médio Quadrático da Média Aritmética

Erro Médio Quadrático da Média Aritmética εm de uma grandeza X cujo valor

mais plausível seja definido por uma média aritmética simples entre os valores

das observações.

Se utilizarmos a equação do erro médio

quadrático da média aritmética (ε m) e

considerarmos o erro médio quadrático de

uma observação isolada (ε1) igual a 1 e

variarmos o número de observações

efetuadas sobre uma mesma grandeza (n),

obteremos valores para ε m .

Erro Médio Quadrático 

de uma Observação Isolada



Variação do erro médio quadrático com o aumento do 

número de observações

● Se considerarmos estes valores como y e os valores de (n) como x, podemos construir 

um gráfico que nos mostrará o grau de diminuição do erro médio com o aumento do 

número de repetições da grandeza medida.

● A curva obtida é uma curva assimptótica, ou seja, o erro médio tende para zero à medida que se 

aumenta indefinidamente o número de observações.

Dessa constatação nasceu o método das 

Repetições (Bessel) (a ser visto mais a 

frente)



Média Aritmética Ponderada

Média Aritmética Ponderada (Xp) é o valor ponderado de uma grandeza desconhecida X,

em torno da qual se efetuaram medidas não condicionadas, com graus de exatidão

diferentes e conhecidos por intermédio dos números p1 , p2 ,....,pn , os quais representam

OS PESOS ATRIBUÍDOS A CADA MEDIDA EFETUADA.

𝑋𝑝 =
Σ 𝑥𝑖 × 𝑝𝑖

Σ𝑝𝑖

onde “ i ” representa cada série de medida

O valor dos pesos das observações (p) são inversamente proporcionais ao valor do

quadrado do erro médio quadrático da média aritmética (εm) de cada observação.

𝑝𝑖 =
1

(𝜀𝑚𝑖)
2



Erro Médio Quadrático da Média Ponderada

É dado pela seguinte equação: 𝜀𝑚𝑝 =
Σ (𝑣𝑣𝑖 × 𝑝𝑖

Σ 𝑝𝑖 (𝑛 −1)

Onde: 𝑣𝑣 representa o quadrado do resíduo (𝑣) que é obtido pela

diferença entre a MÉDIA PONDERADA E A MÉDIA ARITMÉTICA de

cada série de medida.

𝑣𝑖 = 𝑋𝑃𝑖 − 𝑥𝑖

Onde “i” representa cada série de medidas.



EXERCÍCIO



v = média - observação









Qual o melhor da série?

● Quanto mais medidas se tem, melhores as chances de encontrar um valor mais

provável mais equilibrado;

● O valor mais provável foi o valor médio entre as médias das 3 séries, função de seu

grau de incerteza ser inferior aos demais;

● Para estas medidas (série) pode-se dizer que o aluno 2, dentre os 4 foi aquele que

tomou medidas que mais se discrepantes; os alunos 3 e 4 tomaram medidas

intermediárias e o aluno 1 foi o que se desviou menos da média das medidas

observadas (ou seja, parece que ninguém acertou, mas o aluno 1 provavelmente

errou menos que os outros 3).



Equipe I 1/(4,08)² 0,060073049

Equipe II 1/(7,07)² 0,020006042

Equipe III 1/(6,45)² 0,024037017

Equipe IV 1/(6,45)² 0,024037017

Somatório 0,128153125





Situação Problema:

Um grupo de 3 alunos do LAG realizou as seguintes medições 

angulares em campo:

Questões:

1. Qual a melhor

série de

medidas? (erro

médio quadrático

da média

aritmética)

2. Qual o Valor

mais provável

para o ângulo

medido? (média

ponderada)



Próxima Aula

● Grandezas Lineares (distâncias direta e indireta, distâncias horizontais, inclinadas, verticais);

● Grandezas Angulares (ângulos horizontais, método de Bessel);

● Orientação (Rumo e Azimute);

● Meridiano verdadeiro e magnético;

● Ângulos verticais (zenitais, de altura e nadirais);

● Planta topográfica;
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Slides Aula 4 - Grandezas Lineares e Angulares


