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RESENHA 
Este trabalho busca propor uma metodologia para detectar e corrigir erros(outliers) em coordenadas 
geográficas de rotas de linhas de transporte público coletivo, a fim de melhorar a qualidade dos dados 
disponíveis, garantindo maior precisão no planejamento de transporte. 
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INTRODUÇÃO 
O rápido desenvolvimento das técnicas de armazenamento de dados em meio digital fez com que os tempos 
recentes fossem chamados de “Era da Informação”. Sistemas poderosos de banco de dados para gerência e 
coleta de informações são usados em diversos campos, como finanças (empresas de grande e médio porte), 
astronomia, bioinformática, dentre outros. A cada dia, novas transações e registros são gerados e 
armazenados para futura análise e auxílio em tomada de decisões. Contudo, analisar essa grande quantidade 
de dados torna-se uma tarefa não-trivial, mesmo para um especialista da área. (TEIXEIRA, 2008) 
Com a evolução da informática e a popularização das tecnologias baseadas em geoprocessamento, tornou-se 
comum o uso de informações geográficas no tratamento de informações ligadas ao planejamento e à 
operação do transporte público, notadamente itinerários de linhas. 
Contudo, à medida que toda a informação para planejamento e controle operacional que o gestor de 
transportes dispõe baseia-se em dados georreferenciados, sejam eles oriundos de dispositivos móveis de 
coleta dotados de módulos GPS ou de sistemas de informação geográfica (GIS), os erros inerentes a essas 
medidas e as aproximações já conhecidas utilizadas nos processos de mapeamento das rotas devem ser 
contornados a fim de obter-se maior precisão das informações disponibilizadas. 
É também sabido que muitas soluções de transporte público baseiam-se em informações obtidas de GPS, 
sejam elas em tempo real, ou armazenadas em uma base de dados fixa, e o volume de dados dificulta sua 
análise de maneira manual. 
Neste contexto este trabalho busca estudar e propor uma metodologia para detectar e corrigir erros grosseiros 
(outliers) em coordenadas geográficas de rotas de linhas de transporte público coletivo, a fim de melhorar a 
qualidade dos dados disponíveis, garantindo maior precisão nos processos de planejamento de transporte ou 
mesmo auxiliar na tomada de decisão. 
 

DIAGNÓSTICO, PROPOSIÇÕES E RESULTADOS 
O processo de mapeamento georreferenciado de trajetos de rotas de transporte público coletivo geralmente 
se baseia em levantamentos físicos in loco, através do uso de GPS, que já possuem um erro inerente à 
tecnologia. De acordo com RODRIGUES, 2012, durante esse processo, por questões humanas ou técnicas, 
há falhas que comprometem a fidelidade da informação. 
Neste contexto a avaliação de dados georreferenciados, no que tange à qualidade e acurácia dos mesmos, 
torna-se um trabalho penoso e por muitas vezes oneroso. A forma tradicional e mais precisa para se fazer a 
validação de tais informações consiste na verificação in loco que, por motivos financeiros e logísticos, não 
consiste na solução mais viável. (RODRIGUES, 2012) 
Em quase todas as análises em estatística, os valores extremos em um conjunto de dados são capazes de 
distorcer os resultados analisados, por terem a capacidade de perturbar parâmetros calculados, como a 
média, e quebrar uma estrutura de correlação entre dados observados. Identificá-los e dar-lhes um tratamento 
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específico é uma tarefa nem sempre fácil. A ideia por traz das análises de valores extremos está 
fundamentada na sobreposição de populações. (RODRIGUES, 2012) 
Na tentativa de se obter uma boa técnica para, primeiramente identificar dados fora do padrão, possivelmente 
incorretos, e em seguida propor uma metodologia capaz de corrigir essas medidas quando possível, estudou-
se a técnica Box-Plot. Segundo (RODRIGUES, 2012), a análise de Box-Plot, também conhecida por Box-and-
Whisker, é uma ferramenta da Estatística Não Paramétrica, que não leva em consideração pressupostos 
sobre a população da qual a amostra se originou, nem requer que os dados sigam distribuição Normal. 
Segundo RAIMUNDO et al., o box plot é uma ferramenta muito importante que permite analisar a simetria dos 
dados, sua dispersão e a existência ou não de outliers, sendo especialmente adequado para a comparação 
de dois ou mais conjuntos de dados correspondentes às categorias de uma variável quantitativa. A mediana é 
uma medida de localização do centro da distribuição de n elementos, definida do seguinte modo: ordenados 
os elementos da amostra, a mediana é o valor, que a divide ao meio, isto é, 50% dos elementos da amostra 
são menores ou iguais à mediana e os outros 50% são maiores ou iguais à mediana. 
A análise de Box-Plot (Figura 1) leva em consideração apenas valores de quantis amostrais. Um quantil é o 
valor limite, sob o qual concentra-se um percentual de dados observados, e é dividido em quartil (múltiplo de 
25, variando de 25% a 100%), decil (múltiplo de 10, variando de 10% a 100%) e percentil (indo de 1% a 
100%). Para se ter idéia de quantil, basta perceber que o percentil 50 representa a mediana dos dados, ou 
seja, 50% das observações estão abaixo desse valor. (RODRIGUES, 2012) 
 

 
Figura 1 – Distribuição de quartis do Box-Plot 

 

Na figura 1 o valor central da caixa representa a mediana, enquanto as bordas inferiores e superiores 
representam os quartis de 25% e 75% respectivamente. As alturas das bases inferiores e superiores,são os 
limites que determinam se os valores são ou não valores outliers. Esses limites são definidos levando em 
consideração a diferença entre os dois valores amostrais que coincidem com os quartis 75% e 25%, 
multiplicada por um fator - normalmente 1,5. 
Foi implementada em linguagem computacional uma rotina capaz de executar o algoritmo proposto pelo Box-
Plot a fim de analisar a base de dados georreferenciados disponível, inicialmente para uma rota que 
visualmente apresentava problemas com relação à precisão de suas coordenadas geográficas, como 
mostrado nas figuras a seguir. 
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Figura 2 – Rota com outlier 

 
Segundo (MEDRI, 2011) as medidas de tendência central são aquelas que produzem um valor em torno do 
qual os dados observados se distribuem, e  que visam sintetizar em um único número o conjunto de dados. As 
medidas de tendência central são: média aritmética, mediana e moda. 
Foi escolhida como medida de tendência a mediana das distâncias entre uma dada coordenada e todas as 
demais da população, que compreende todas as coordenadas do itinerário. 
A partir das distâncias entre todos os pontos geográficos da rota obteve-se a mediana e as bordas inferior e 
superior, conforme descrito anteriormente. Como esperado, a execução do algoritmo encontrou uma 
coordenada fora dos padrões (ponto 17), correspondente ao ponto mais inferior da Figura 2, responsável pelo 
desvio na rota. 
O valor calculado para a mediana das distâncias foi de 0,03918, enquanto o valor obtido para a mediana das 
distâncias entre o ponto 17 e os demais foi de 0,16336. A partir da Figura 3 pode-se constatar que a medida 
referente ao ponto 17 foge ao padrão dos demais. 
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Gráfico 1 – Mediana das distâncias relativas de cada ponto 

A partir da identificação dos outliers propôs-se, como forma de corrigir a coordenada eliminando-se assim a 
presença de outliers nos dados, a interpolação entre medidas anteriores e posteriores ao ponto.  
 

   
              

 
 

 
Onde,     é a posição interpolada da coordenada x (latitude) do outlier,        a latitude do ponto anterior a i e 
       a latitude do ponto posterior a i. 
Tal técnica somente é aplicável se os outliers estiverem presentes ao longo do itinerário da rota, ou seja, fora 
das extremidades (início e fim do trajeto) e com pontos vizinhos (anterior e posterior) que não sejam outliers. 
Aplicando-se a técnica descrita obteve-se o resultado mostrado na figura a seguir. 
 

 
Figura 3 – Rota sem outlier (após correção) 

 

O método discutido anteriormente propõe a detecção e correção de medidas fora do padrão de uma 
determinada população em que grande parte dos dados estão corretos. A partir disto objetivou-se obter um 
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método capaz de qualificar toda a massa de dados, de maneira a decidir se é possível propor correções para  
os outliers identificados. 
Como forma de avaliar a qualidade dos dados de uma rota foi utilizada uma medida de dispersão. De acordo 
com (MEDRI, 2011) a dispersão de conjunto de dados é a variabilidadeque os dados apresentam entre si. Se 
todos os valores forem iguais, não há dispersão; se os dados não são iguais, existe dispersão entre os dados. 
A dispersão é pequena quando os valores são próximos uns dos outros. Se os valores são muito diferentes 
entre si, a dispersão é grande, assim, as medidas de dispersão apresentam o grau de agregação dos dados. 
Utilizou-se então o desvio padrão das medianas das distâncias como variável de dispersão utilizada nos 
experimentos, a fim de obter-se uma medida quantidade da qualidade das coordenadas da rota. 
Foram realizados experimentos a fim de se obter valores típicos para rotas válidas e inválidas, de acordo à 
dispersão geral dos dados. Tais experimentos consistiram em executar o algoritmo com uma massa de dados 
controlada, contendo rotas válidas e inválidas, e avaliando-se os valores obtidos. 
A fim de validar o método proposto o algoritmo foi executado para uma rota considerada bem comportada, 
conforme mostra a figura 5, obtendo-se o 0,877 para o desvio padrão. 
 

 
Figura 5 – Rota com dispersão baixa 

 
Executou-se então o algoritmo para uma rota visualmente fora de padrão, conforme pode ser visto na figura 6, 
obtendo-se para tal o valor de desvio padrão 10,89. 
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Figura 6 – Rota com dispersão alta 

 
CONCLUSÕES 
A partir dos experimentos realizados pode-se concluir que existe uma relação direta entre o desvio padrão das 
medianas das distâncias entre as coordenadas de uma dada linha de transporte público e a qualidade das 
medidas. Rotas mais bem comportadas possuem desvio padrão mais baixo, enquanto que rotas com valores 
fora de padrão (mais dispersos) possuem valores mais elevados. 
Apesar de os testes realizados ainda não permitirem a determinação de um limite no desvio padrão capaz de 
afirmar seguramente a validade de uma rota, a partir dos experimentos realizados pode-se inferir que valores 
superiores a 4 são característicos de rotas com baixa qualidade e de difícil correção pela técnica apresentada. 
Como sugestão para trabalhos futuros estão a investigação mais profunda das faixas de valores válidos e 
inválidos, além de outras variáveis para medidas de dispersão que possam assegurar um resultado mais 
preciso. Outra possibilidade consiste no uso de outras técnicas de identificação de outliers em detrimento do 
Box-Plot, como mencionado em (TEIXEIRA, 2008). 
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