
Memorial descritivo das atividades realizadas no período de 

trabalho remoto 

 
Professor(a): MARCO ANTÔNIO CARMO 

SIAPE: 1467976 

Período: 18/03/2020 a 27/07/2020 
 
 
 

ATIVIDADE OBJETIVO PERÍODO (DATA INICIAL E FINAL) 

Analise de currículos Lattes de 
candidatos ao cargo de Professor 
Visitante DESENHO TÉCNICO” Edital 
10/2020. 

Seleção de Professor Visitante para a 
disciplina de Desenho Técnico 

18/03/2020 a 22/05/2020 

   

Atualização Lattes Atualização do Curriculum lattes 
visando atender às comissões de 
verificações in loco dos cursos do 

IFMG campus Bambuí 

18/03/2020 a 22/05/2020 

   

Correção de atividades (desenhos 
elaborados em sala de aula antes da 
pandemia) já desenvolvidas no curso 
técnico em agropecuária na disciplina 
de desenho técnico (turmas 19 A e 19 
B). 

Atualização de informações de aulas 
ministradas em recursos áudio 

visuais 

18/03/2020 a 22/05/2020 

   

Reunião do colegiado do curso 
Técnico em agropecuária 
Subsequente 

Análise de alteração no texto da PPC 
do curso técnico agrícola 
subsequente. (Membro do colegiado 
do curso Técnico em agropecuária 
subsequente). 

18/03/2020 a 22/05/2020 

Reunião do colegiado do curso 
Técnico em agropecuária integrado 

Análise de alteração no texto da PPC 
do curso técnico agrícola integrado. 
(Membro do colegiado do curso 
Técnico em agropecuária integrado). 

18/03/2020 a 22/05/2020 

Reunião da Diretoria de Ensino com 
os Representantes de Núcleo 
(Participação como representante do 
núcleo de infraestrutura). 

Retomada de aulas no formato 
Remoto 

18/03/2020 a 22/05/2020 

   

Elaboração de artigo 
científico "CORREÇÃO DE 
DISCREPÂNCIA DE COORDENADAS 
UTM OBTIDAS POR APARELHO DE 
GNSS DE 
NAVEGAÇÃO LEVANTAMENTOS 
PLANIMÉTRICOS" pesquisa realizada 
no trabalho de conclusão de curso do 
aluno Arnaldo Antônio de Melo Junior 
do curso de agronomia. 

Submeter artigo para Publicação 18/03/2020 a 22/05/2020 



   

Elaboração de artigo cientifico 
"ANÁLISE E ELABORAÇÃO DE MAPAS 
DE RISCO DOS SETORES DE 
PRODUÇÃO AGRICOLA DO INSTITUTO 
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA – CAMPUS 
BAMBUÍ pesquisa realizada no 
trabalho de conclusão de curso da 
aluna Marina Azeredo Andrade do 
curso de agronomia. 

Submeter artigo para Publicação 18/03/2020 a 22/05/2020 

   

Aluno regularmente matriculado no 
curso de especialização em 
Engenharia de Segurança do Trabalho 
na Universidade Federal de São João 
Del Rey, realizando atividades à 
distância nas seguintes disciplinas do 
Curso: 1)O Ambiente e as Doenças do 
Trabalho, 2)Administração Aplicada à 
Engenharia de Segurança, 3)Proteção 
do Meio Ambiente. 

Aperfeiçoamento Profissional 18/03/2020 a 22/05/2020 

   

- Envio do resultado da Análise de 
currículos Lattes de candidatos ao 
cargo de Professor Visitante 
"Desenho Técnico” Edital 10/2020, a 
Gestão de Recursos Humanos – IFMG 
BAMBUI. 

Seleção de Professor Visitante 22/05/2020 a 27/07/2020 

   

Reunião da Diretoria de Ensino com 
os Representantes de Núcleo 
(Participação como representante do 
núcleo de infraestrutura). 

Pauta: Retomada das aulas via 
formato on line. 

22/05/2020 a 27/07/2020 

   

Participação como aluno no curso de 
curta duração "PREVENÇÃO DE 
ACIDENTES COM DEFENSIVOS 
AGRÍCOLAS - NR-31.8. (Carga horária: 
20h). Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural - DF, SENAR - DF, 
Brasil. 

Aperfeiçoamento Profissional 22/05/2020 a 27/07/2020 

   

Participação no aluno curso de curta 
duração “Fiscalização de Projetos e 
Obras de Engenharia”. (Carga horária: 
40h). Escola Nacional de 
Administração Pública, ENAP, Brasil. 

Aperfeiçoamento Profissional 22/05/2020 a 27/07/2020 

   

Participação como aluno no curso de 
curta  duração  “Introdução  à Gestão 
de   Projetos”.   (Carga   horária: 20h). 

Aperfeiçoamento Profissional 22/05/2020 a 27/07/2020 



Escola Nacional de Administração 
Pública, ENAP, Brasil. 

  

   

Participação como aluno no curso de 
curta duração “Noções Básicas para 
Coordenar Cursos On-line”. (Carga 
horária: 20h). Escola Nacional de 
Administração Pública, ENAP, Brasil. 

Aperfeiçoamento Profissional 22/05/2020 a 27/07/2020 

   

Participação como aluno no curso de 
curta duração “Formação de 
Conteudistas para Cursos Virtuais” - 
Módulo 1. (Carga horária: 5h). Escola 
Nacional de Administração Pública, 
ENAP, Brasil. 

Aperfeiçoamento Profissional 22/05/2020 a 27/07/2020 

   

Participação como aluno no curso de 
curta duração “Fertirrigação”. (Carga 
horária: 32h). Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária, EMBRAPA, 
Brasil 

Aperfeiçoamento Profissional 22/05/2020 a 27/07/2020 

   

Participação como aluno no curso de 
curta duração “Obras Públicas de 
Edificação e de Saneamento - Módulo 
Planejamento”. (Carga horária: 40h). 
Escola Superior do tribunal de contas 
da União, ESTCU, Brasil. 

Aperfeiçoamento Profissional 22/05/2020 a 27/07/2020 

   

Aluno regularmente matriculado no 
curso de especialização em 
Engenharia de Segurança do Trabalho 
na Universidade Federal de São João 
Del Rey, realizando atividades à 
distância na seguinte disciplina do 
Curso: Proteção Contra Incêndio e 
Explosão 

Aperfeiçoamento Profissional 22/05/2020 a 27/07/2020 

   

Aluno regularmente matriculado no 
curso de especialização em 
Topografia e Sensoriamento Remoto 
na Universidade Candido Mendes, 
realizando atividades à distância nas 
seguintes disciplinas do Curso: 
Topografia e Geoprocessamento 
Aplicados, Sensoriamento Remoto, 
Cartografia Básica 

Aperfeiçoamento Profissional 22/05/2020 a 27/07/2020 

   

Participação de banca para avaliação 
de apresentação oral de projeto para 
seleção de Professor Visitante de 
Desenho Técnico – Edital 10/2020. 

Seleção de Professor Visitante 22/05/2020 a 27/07/2020 

Preparação de Aula de Instalações 
rurais e Planimetria. 

Ministração de aulas no formato 
Remoto. 

22/05/2020 a 27/07/2020 



   

Aulas na modalidade de Ensino 
Não-Presencial; 

Aulas de Instalações Rurais para o 
curso Técnico em Agropecuária e 

Planimetria para o Curso de 
Bacharelado em Agronomia 

27/07/2020 a 31/10/2020 

   

Aluno regularmente matriculado no 
curso de especialização (EAD) em 
Agrimensura na Faculdade de 
Engenharia de Minas Gerais. 
Frequentando as disciplinas: 
Fundamentos de Matemática 
aplicados a topografia, Desenho 
Geométrico, Desenho Técnico 
Topográfico. 

 
 
 
 

Aperfeiçoamento Profissional 

27/07/2020 a 31/10/2020 

Desenho Topográfico utilizando 
coordenadas UTM através dos 
softwares Bloco de notas e AutoCAD 

Publicação de material tecnico e/ou 

didatico e relatório técnico. 

27/07/2020 a 31/10/2020 

Geração de curvas de nível utilizando 
imagens geradas pelo Google Earth 
através do AutoCAD 

 

Publicação de material tecnico e/ou 

didatico e relatório técnico. 

27/07/2020 a 31/10/2020 

 
 
 
 

 
Bambuí,  02 de novembro  de 2020 

 

 

Marco Antônio do Carmo e SIAPE: 1467976 



09/03/2020 SEI/IFMG - 0522625 - Portaria 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 
Campus Bambuí 

Faz. Varginha - Rodovia Bambuí/Medeiros - Km 05 - Caixa Postal 05 - CEP 38900-000 - Bambuí - MG 
37 3431 4966  - www.ifmg.edu.br 

 

PORTARIA Nº 33 DE 05 DE MARÇO DE 2020 

 

 

Constitui Comissão de Seleção do 

Processo Seletivo para contratação 

de professor visitante - Edital 

10/2020 do IFMG - Campus Bambuí. 

 

 

 

 
O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
DE MINAS GERAIS (IFMG) - CAMPUS BAMBUÍ, nomeado pela Portaria IFMG nº 1172 de 
20/09/2019, publicada no DOU de 23/09/2019, Seção 2, pág.29, e no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela Portaria IFMG nº 475, de 06 de abril de 2016, publicada no DOU de 15 de abril de 2016, 
Seção 2, pág.17, retificada pela Portaria IFMG nº 805, de 04 de julho de 2016, publicada no DOU de 06  de 
julho de 2016, Seção 2, pág. 22, e pela Portaria IFMG nº 1078 de 27 de setembro de 2016, publicada no 
DOU de 04 de outubro de 2016, Seção 2, pág. 20, RESOLVE: 

Art. 1º. DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para compor a Comissão de Seleção do Processo 
Seletivo para contratação de professor visitante referente ao Edital 10/2020 do IFMG – Campus Bambuí: 

 

 

ÁREA MEMBROS 

 

 
Computação 

Marco Antônio do Carmo - Siape 1467976 - Presidente 

Humberto Garcia de Carvalho – Siape 1479711 - Membro 

Vladimir Antônio Silva – Siape - 1500520 - Membro 

 

 

Art. 2º. Determinar que esta portaria seja devidamente publicada no Boletim de Serviço Eletrônico do 
IFMG - Campus Bambuí. 

 

Art. 3º. Determinar que a Coordenadoria de Gestão de Pessoas adote as providências cabíveis à aplicação 
desta portaria. 

 

Art. 4º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 

 
 

 

https://sei.ifmg.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=603330&infra_siste… 1/2 

Boletim de Serviço Eletrônico em 06/03/2020 



09/03/2020 SEI/IFMG - 0522625 - Portaria 

Documento assinado eletronicamente por Rafael Bastos Teixeira, Diretor(a) Geral, em 06/03/2020, 

às 10:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
 

 

 

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.ifmg.edu.br/consultadocs 

informando o código verificador 0522625 e o código CRC E55E9D4E. 
 
 

 

23209.003233/2019-41 0522625v1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://sei.ifmg.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=603330&infra_siste… 2/2 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR certifica que MARCO ANTONIO DO 
CARMO, CPF 770.967.896-34, participou do curso à distância Introdução à Agricultura de 
Precisão, no Portal de Educação do SENAR, no período de 24/06/2020 a 18/07/2020 com carga 
horária de 18 horas. 

Brasília, 18/07/2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Código de segurança: b22ac512f7 

Acesse o site: http://ead.senar.org.br/lms/certificado/ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR certifica que MARCO ANTONIO DO 
CARMO, CPF 770.967.896-34, participou do curso à distância Prevenção de Acidentes com 
Defensivos Agrícolas - NR-31.8, no Portal de Educação do SENAR, no período de 03/06/2020 a 
02/07/2020 com carga horária de 20 horas. 

Brasília, 02/07/2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Código de segurança: 883df490af 

Acesse o site: http://ead.senar.org.br/lms/certificado/ 



 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICADO 

 
A Escola Nacional de Administração Pública - Enap certifica que MARCO 

ANTÔNIO DO CARMO, nascido(a) em 06 de julho de 1970, CPF 770.967.896- 

34, concluiu o curso Noções Básicas para Coordenar Cursos On-line (Turma 

MAI/2020), com início em 16/05/2020 e com carga-horária de 20 horas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diogo G. R. Costa 

Presidente 

Escola Nacional de Administração Pública - Enap 



HISTÓRICO DO PARTICIPANTE 
 

Nome: 

MARCO ANTÔNIO DO CARMO 

Curso: 

Noções Básicas para Coordenar 

Cursos On-line 

CPF: 

770.967.896-34 
 

Disponibilidade: 

16/05/2020 a 15/06/2020 

Data de Nascimento: 

06/07/1970 
 

Carga Horária: 

20 horas 

País de Nascimento: 

Brasil 
 

Nota Final: 

92 

 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

Certificado registrado na Escola Virtual.Gov - EV.G sob o código BgKM3063880igHG, em 16/05/2020 

às 19:05 horas. 

O presente certificado pode ter a sua validade comprovada acessando o QRCode à esquerda, ou, caso 

desejar, informando o código acima na opção Validação de Documentos no endereço 

https://www.escolavirtual.gov.br/. 

A data de emissão pode ser anterior à data final do curso nos casos em que o participante alcançou os 

 
Módulo 1 - Conhecimentos Básicos Contextualização da Educação On-line; Evolução da Educação a Distância 

Módulo 2 - Fundamentos da Educação On-line Processo educativo; A coordenação de curso. 

Módulo 3 - Atribuições do Coordenador de curso On - line 



requisitos mínimos para aprovação antecipadamente. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Marco Antônio Carmo 

CPF 77096789634, 

Concluiu o curso Fertirrigação 

realizado na modalidade a distância, com carga horária de 32 horas. 

 
Brasília, 14 de maio de 2020. 



Nome: Marco Antônio Carmo, CPF: 77096789634 

 

 
Evento: Fertirrigação 

 

Conteúdo programático 

Conceito de fertirrigação; 

Equipamentos para fertirrigação; 

Fertilizantes; 

Cálculos e planejamento da fertirrigação; 

Manejo da fertirrigação; 

Aplicação de agroquímicos. 5ebd94f0-518c-4197-a6c7-646e0aaa15aa 



 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICADO 

 
A Escola Nacional de Administração Pública - Enap certifica que MARCO 

ANTÔNIO DO CARMO, nascido(a) em 06 de julho de 1970, CPF 770.967.896- 

34, concluiu o curso Introdução à Gestão de Projetos (Turma MAI/2020), com 

início em 12/05/2020 e com carga-horária de 20 horas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diogo G. R. Costa 

Presidente 

Escola Nacional de Administração Pública - Enap 



HISTÓRICO DO PARTICIPANTE 
 

Nome: 

MARCO ANTÔNIO DO CARMO 

Curso: 

Introdução à Gestão de Projetos 

CPF: 

770.967.896-34 

Disponibilidade: 

12/05/2020 a 11/06/2020 

Data de Nascimento: 

06/07/1970 

Carga Horária: 

20 horas 

País de Nascimento: 

Brasil 

Nota Final: 

86.4 

 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

1 Contextualização 

1.1 História do gerenciamento de projetos 

1.2 Fontes de conhecimento sobre gerenciamento de projetos 

1.3 Projeto e Operação 

1.4 Gerenciamento de projetos 

1.5 Programa e Portfólio 

2 Conceitos básicos 

2.1 Partes interessadas 

2.2 Competências necessárias ao líder/gerente de projetos 

2.3 Estilos de gerência 

2.4 Estrutura organizacional 

2.5 Escritório de gerenciamento de projetos 

2.6 Áreas de conhecimento e grupos de processos 

2.7 Ciclo de vida de um projeto 

2.8 Fases do projeto 

2.9 Metodologias e ferramentas 

3 Grupos de processos e gerenciamento de projetos 

3.1 Iniciação do projeto 

3.2 Planejamento 

3.3 Execução 

3.4 Monitoramento e Controle 

3.5 Encerramento 

 
 
 
 

 

 

Certificado registrado na Escola Virtual.Gov - EV.G sob o código klZz3039274tmHD, em 15/05/2020 

às 15:05 horas. 

O presente certificado pode ter a sua validade comprovada acessando o QRCode à esquerda, ou, caso 

desejar, informando o código acima na opção Validação de Documentos no endereço 

https://www.escolavirtual.gov.br/. 



A data de emissão pode ser anterior à data final do curso nos casos em que o participante alcançou os 

requisitos mínimos para aprovação antecipadamente. 



 
 
 
 
 

 

CERTIFICADO 

O Instituto Serzedello Corrêa (ISC-TCU) certifica que MARCO ANTÔNIO DO CARMO, nascido(a) em 

06 de julho de 1970, CPF 770.967.896-34, concluiu na Escola Virtual de Governo o curso 

OBRAS PÚBLICAS DE EDIFICAÇÃO E DE SANEAMENTO - MÓDULO PLANEJAMENTO 

(TURMA MAI/2020), disponível no período de 11/05/2020 a 30/06/2020, carga horária de 40 horas. 



HISTÓRICO DO PARTICIPANTE 
 

Nome: 

MARCO ANTÔNIO DO CARMO 

Curso: 

Obras Públicas de Edificação e de 

Saneamento - Módulo Planejamento 

CPF: 

770.967.896-34 

Período: 

11/05/2020 a 

30/06/2020 

Data de Nascimento: 

06/07/1970 
 

Carga Horária: 

40 horas 

País de Nascimento: 

Brasil 
 

Nota Final: 

82 

 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

 

Certificado registrado na Escola Virtual Enap sob código H4Ax3029343OIQ9, em 12/05/2020 às 17:05 

horas. 

O presente certificado pode ter a sua validade comprovada acessando o QRCode à esquerda, ou, caso 

desejar, informando código acima na página da EVG, opção "Validação de Documentos". 

A data de emissão pode ser anterior à data final do curso nos casos em que o participante alcançou os 

requisitos mínimos para aprovação antecipadamente. 

 
Planejamento e Recursos orçamentários; 

Elaboração de Projetos; 

Orçamentação; 

Licitação. 



 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICADO 

 
A Escola Nacional de Administração Pública - Enap certifica que MARCO 

ANTÔNIO DO CARMO, nascido(a) em 06 de julho de 1970, CPF 770.967.896- 

34, concluiu o curso Fiscalização de Projetos e Obras de Engenharia (Turma 

ABR/2020), com início em 14/04/2020 e com carga-horária de 40 horas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diogo G. R. Costa 

Presidente 

Escola Nacional de Administração Pública - Enap 



HISTÓRICO DO PARTICIPANTE 
 

Nome: 

MARCO ANTÔNIO DO CARMO 

Curso: 

Fiscalização de Projetos e Obras de 

Engenharia 

CPF: 

770.967.896-34 
 

Disponibilidade: 

14/04/2020 a 03/06/2020 

Data de Nascimento: 

06/07/1970 
 

Carga Horária: 

40 horas 

País de Nascimento: 

Brasil 
 

Nota Final: 

80 

 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

Certificado registrado na Escola Virtual.Gov - EV.G sob o código 1SMy28726705qsj, em 11/05/2020 

às 02:05 horas. 

O presente certificado pode ter a sua validade comprovada acessando o QRCode à esquerda, ou, caso 

desejar, informando o código acima na opção Validação de Documentos no endereço 

https://www.escolavirtual.gov.br/. 

A data de emissão pode ser anterior à data final do curso nos casos em que o participante alcançou os 

 
Módulo I - Noções prévias de Fiscalização de Projetos e Obras 

Módulo II - Projeto de Edificações 

Módulo III - Planilha Orçamentária 

Módulo IV - Obra 



requisitos mínimos para aprovação antecipadamente. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARCO ANTÔNIO DO CARMO 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MARCO ANTÔNIO DO CARMO 

participou do UFV Web: Fundamentos e conceitos da educação mediada por tecnologias 

digitais - possibilidades e limites, realizado no dia 18/05/2020, com carga horária de 2 horas. 
 

 

Viçosa, 19 de junho de 2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Certificado emitido em 19/06/2020 

A autenticidade deste documento pode ser confirmada no endereço: 

https://sistemas.cead.ufv.br/saaf/externo/certificado/validar-certificado/ 

Código de registro: ceadufv39596-82806 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCO ANTÔNIO DO CARMO 

participou do Webinário: O papel da equipe docente e do estudante na EaD, realizado no dia 

21/05/2020, com carga horária de 2 horas. 
 

 

Viçosa, 22 de junho de 2020 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificado emitido em 22/06/2020 

A autenticidade deste documento pode ser confirmada no endereço: 

https://sistemas.cead.ufv.br/saaf/externo/certificado/validar-certificado/ 

Código de registro: ceadufv39596-82821 



 



PRÓXIMA TURMA: OUTUBRO 2020 

CARGA HORÁRIA: 360H 

INVESTIMENTO: 12X R$230,00 

 
 

 

 

 

O curso de especialização em Engenharia de Agrimensura visa a formação de 

atividades relativas à área da agrimensura, dispondo de técnicas e ferrramentas 

O conteúdo programático do curso será exposto de modo a prover ao aluno, 
embasamento teórico e prático, sendo observadas as atualizações e tecnologias 
aplicadas na área. 

 

 
 

PÚBLICO-ALYO 

Graduados em Engenharia Civil, Engenharia de Produção, 
Engenharia Florestal, Agronomia, Arquitetura, Geologia, 

 

 
aplicações da agrimensura. 

 
COORDENAÇÃO 

Profa. Esp. Danielle Saranh Galdino Duarte Garcia 

Graduada em Engenharia Civil; Especialização em Perícia e 
Auditoria Ambiental, Mestranda em Engenharia Civil 

Prof. Alan Garcia Reis 

Graduado em Engenharia de Agrimensura;Pós-graduado 
em Engenharia de Estradas. 

DI€CIPLINA€ 
 

 

• Geometria - Desenho geométrico 
 

 
 

 

• Fundamentos de Geodésia 
 

 
 

 
 

 

• GNSS; Fundamentos e Aplicações Práticas 

• Hidrometria e Batimetria 

• Fotogrametria e Sensoriamento Remoto 

 

PRÓXIMA TURMA: OUTUBRO 2020 

CARGA HORÁRIA: 360H 

INVESTIMENTO: 12X R$230,00 



 
 

 
Declaramos para os devidos fins que MARCO ANTÔNIO DO CARMO, número da matrícula 196085, 

portador(a) da Carteira de Identidade M5360980 SSP e CPF: 77096789634, encontra-se regularmente 

matriculado(a) no curso de Pós Graduação Lato Sensu em TOPOGRAFIA E SENSORIAMENTO REMOTO, 

em conformidade com a Resolução CNE/CES nº 1, de 08 de junho de 2007 e na Portaria MEC nº. 

1.282 de 26 de outubro de 2010 - credenciamento para oferta de cursos à distância -, com carga horária de 

495 horas, início no segundo semestre de 2019 e previsão de término para o segundo semestre de 2021, 

pela UCAM - Universidade Candido Mendes 

 
Por ser verdade, firmamos a presente declaração. 

Rio de Janeiro - RJ, 02 de novembro de 2020 

 
 

UCAM - Universidade Candido Mendes 

Claudia Maria de Oliveira Perestrel. 

Secretaria Academica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rua da Assembléia, 10, Sala 824, Centro, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20.011-901 
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PRECISÃO DE IMAGENS DO GOOGLE EARTH PARA LEVANTAMENTOS 

PLANIMETRICOS  

 

Marco Antônio do Carmo 1 

 

RESUMO 

 

Tendo em vista a importância da utilização da Planimetria para os mais diversos fins, busca-se 

cada vez mais a elaboração de levantamentos Planimetricos de modo mais rápido e econômico 

possível. Para tal, tem se utilizado inúmeras tecnologias cada vez mais acessíveis. Porém muitas 

destas tecnologias não deixam claro informações sobre a precisão das mesmas, podendo 

mascarar o resultado obtido. O presente trabalho teve como objetivo verificar a precisão de 

coordenadas UTM obtidas via modelagem do terreno pelo Google Earth, e verificar em qual 

classe de precisão a medição realizada se encontra de acordo com o PEC (Padrão de Exatidão 

Cartográfica), tendo sido foram analisados três trabalhos que tratam do assunto, e concluído 

que as imagens analisadas foram classificadas na classe de precisão A, C e fora do Padrão PEC. 

 

Palavras-chave: Planimetria. Google Earth. Precisão. 

 

INTRODUÇÃO 

A Planimetria é a parte da topografia que estuda os métodos e procedimentos para 

representação do terreno, não sendo representado o relevo. Escolhendo uma escala adequada, 

todos os pontos escolhidos são projetados ortogonalmente sobre um plano (COELHO JÚNIOR; 

ROLIM NETO; ANDRADE, 2014). 

No levantamento planimétrico podem ser empregados vários instrumentos, desde os 

mais simples até os mais complexos, com precisão que varia conforme o aparelho utilizado, 

sendo tradicionalmente utilizados, o teodolito e estação total, que são aparelhos que demandam 

muita mão-de-obra técnica na coleta de dados no campo. Recentemente surgiram os aparelho 

receptores GNSS, que reduzem de forma considerável a mão de obra para a coleta de dados e 

aumentam sensivelmente a qualidade do produto final ou seja o mapa planimétrico. 

Uma ferramenta simples, com tecnologia que vem sendo difundida entre os 

profissionais, por ser disponibilizada gratuitamente pelo Google, o Google Earth fornece tanto 

coordenadas geodésicas, quanto coordenadas UTM por meio de imagens da superfície terrestre.  

 

1 Professor no Instituto Federal de Educação de Minas Gerais, Engenheiro agrícola; Engenheiro civil, 

Engenheiro de segurança do trabalho, Mestre em Engenharia civil, Doutor em Engenharia agrícola. 
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No entanto o uso do Google Earth sem se conhecer exatamente sua precisão comparados 

a um padrão (GNSS Geodésico), podem gerar erros que comprometem a confiabilidades dos 

resultados em levantamentos planimétricos.  

Neste sentido, torna-se imprescindível a comparação entre os dois dispositivos 

determinando as discrepâncias entre os dois métodos/aparelhos, considerando o GNSS 

geodésico como padrão, analisando a possibilidade de correção das coordenadas UTM obtidas 

pelo Google Earth, podendo viabilizar o uso dessa tecnologia em levantamentos planimétricos. 

 

DESENVOLVIMENTO  

O trabalho teve como objetivo determinar a precisão de imagens geradas via modelagem 

do terreno pelo Google Earth, e verificar em qual classe de precisão a medição realizada se 

encontra de acordo com o PEC (Padrão de Exatidão Cartográfica), foram analisados três 

trabalhos que tratam do assunto: ANÁLISE DO PADRÃO DE EXATIDÃO 

CARTOGRÁFICA DA IMAGEM DO GOOGLE EARTH (NAZARENO E SILVA, 2009),  

TOPOGRAFIA CONVENCIONAL NA AFERIÇÃO DE ÁREA OBTIDAS POR 

GEORREFERENCIAMENTO E GOOGLE EARTH (FELIPE, 2015) e IMAGENS DO 

GOOGLE EARTH PARA FINS DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL: UMA ANÁLISE DE 

EXATIDÃO PARA O MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO/RS (OLIVEIRA et ali, ).  

Nazareno e Silva, 2009, realizaram estudo no município de Goiânia, capital do estado 

de Goiás. Foram coletadas coordenadas UTM de 64 pontos no município, utilizando o software 

Google Earth e o aparelho receptor GNSS Geodesico.  

 

Tabela 1 - Coordenadas dos pontos de verificação obtidas por receptores GPS e as dos 

pontos homólogos obtidas na imagem do Google Earth 

PONTOS 
GPS Google Earth 

E (m) N (m) E (m) N (m) 

0 689.556,452 8.171.814,682 689.563,698 8.171.814,365 

1 681.630,331 8.170.772,234 681.638,410 8.170.771,504 

2 676.243,622 8.163.633,651 676.251,614 8.163.635,359 

3 680.890,294 8.164.129,095 680.897,087 8.164.128,404 

4 685.622,726 8.165.073,199 685.628,924 8.165.073,777 

5 690.498,777 8.166.996,347 690.503,676 8.166.994,809 

6 695.960,807 8.166.264,160 695.967,482 8.166.263,959 

7 697.997,274 8.165.110,054 698.006,104 8.165.109,528 

8 691.523,067 8.160.372,122 691.530,378 8.160.370,666 

9 693.828,884 8.158.959,305 693.835,653 8.158.958,100 

63 687.379,729 8.164.991,990 687.386,154 8.164.991,758 

Fonte: Nazareno e Silva, 2009 
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Felipe, 2015, realizou pesquisa na área experimental da Faculdade de Ensino Superior 

e formação Integral de Garça/SP – FAEF/Garça, em uma poligonal 16 pontos.  Utilizando 

estação total, receptor geodésico e o Google Earth. A área experimental tem como localização 

as coordenadas UTM X= 635.653,352 e Y= 7.534.084,973. A referência para o estudo são as 

coordenadas determinadas via GPS. 

Tabela 2-Coordenadas dos vértices obtidas pelo receptor GPS, Estação Total e 

Google Earth. 
 

Pontos  Coordenadas UTM  - Estação Total  Coordenadas UTM  - GPS Coordenadas UTM  - Google 

Earth 

Este (m) Norte (m) Este (m) Norte (m) Este (m) Norte (m) 

1 635.653,352 7.534.084,973 635.653,579 7.534.087,127 635.658,000 7.534.088,000 

2 635.901,373 7.534.046,186 635.905,596 7.534.084,254 635.862,160 7.534.090,140 

3 636.170,385 7.534.003,605 636.177,956 7.534.081,267 636.191,220 7.534.081,800 

4 636.341,965 7.533.914,320 636.345,458 7.534.024,930 636.362,410 7.534.021,520 

5 636.414,101 7.533.821,227 636.444,456 7.533.936,212 636.456,220 7.533.933,770 

6 636.510,872 7.533.721,778 636.546,315 7.533.861,438 636.559,680 7.533.854,870 

7 636.602,048 7.533.555,976 636.668,805 7.533.704,035 636.678,270 7.533.699,030 

8 636.613,614 7.533.422,925 636.701,707 7.533.572,517 636.706,760 7.533.574,670 

9 636.287,350 7.533.376,313 636.387,193 7.533.479,958 636.396,030 7.533.470,760 

10 636.287,235 7.533.455,347 636.373,757 7.533.557,696 636.384,660 7.533.548,470 

11 636.228,496 7.533.446,447 636.316,502 7.533.539,872 636.320,710 7.533.538,810 

12 636.209,747 7.533.465,472 636.294,975 7.533.555,355 636.297,620 7.533.555,240 

13 636.136,090 7.533.539,100 636.211,665 7.533.618,239 636.223,620 7.533.613,400 

14 635.934,196 7.533.741,805 635.982,582 7.533.787,999 635.977,760 7.533.796,470 

15 635.796,902 7.533.909,198 635.822,125 7.533.933,731 635.827,900 7.533.933,720 

16 635.677,961 7.534.054,614 635.683,867 7.534.060,647 635.680,910 7.534.057,630 
 

Fonte: Felipe, 20015 

OLIVEIRA et ali, efetuou o trabalho no município de São Leopoldo no Estado do Rio 

Grande do Sul, o qual possui uma área de 104,50 km² e está localizado na Região Metropolitana 

de Porto Alegre. Para análise da exatidão cartográfica estruturou-se no município de São 

Leopoldo uma rede GPS de 13 vértices materializada seguindo as especificações técnicas 

definidas pelo IBGE. Os vértices foram implantados de tal forma que os mesmos fossem bem 

identificáveis na imagem da Google Earth e no terreno e também que tivessem uma distribuição 

uniforme abrangendo todo o limite do município.  

Tabela 3- Coordenadas UTM conhecidas e da imagem Google Earth dos 13 

vértices utilizados para análise do PEC.  
Pontos Coordenadas UTM Conhecidas 

Norte (m) Este (m) 
Coordenadas UTM da Imagem Google 

Norte (m) Este (m) 

 

(Norte) 

Erros (m) 

(Este) 

 

Linear 

1 6704391,301 487182,091 6704385,991 487180,878 5,310 1,213 5,45 

2 6702651,463 489929,620 6702649,913 489926,823 1,550 2,797 3,20 

3 6705656,690 484010,587 6705661,805 484010,233 -5,115 0,354 5,13 
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4 6706014,602 485767,036 6706014,046 485763,823 0,556 3,213 3,26 

5 6707578,061 488774,868 6707575,352 488777,018 2,709 -2,150 3,46 

6 6707154,273 489616,568 6707155,928 489623,183 -1,655 -6,615 6,82 

7 6708000,586 489503,933 6707994,617 489500,204 5,969 3,729 7,04 

8 6708867,953 485380,912 6708872,701 485382,905 -4,748 -1,993 5,15 

9 6710997,482 485362,667 6710998,646 485358,041 -1,164 4,626 4,77 

10 6710332,694 483277,445 6710335,099 483285,729 -2,405 -8,284 8,63 

11 6710779,104 484752,428 6710786,645 484745,649 -7,541 6,779 10,14 

12 6712861,925 482250,333 6712860,88 482245,027 1,045 5,306 5,41 

13 6712294,613 484014,948 6712285,954 483987,402 8,659 27,546 28,87 

Fonte: Oliveira et alii, 2009 

O produto disponibilizado no Google Earth para o Brasil é uma imagem de alta 

resolução Quickbird, cuja resolução espacial é da ordem de 70 cm. Em função desta 

característica o produto deve ser utilizado em trabalhos de planejamento urbano numa escala 

de trabalho ao redor de 1:5.000. 

De posse destas coordenadas, os autores fizeram a análise estatística, analise de precisão 

(para valores do PEC e EP para a escala 1:5.000), e analise de tendências dos dados.  

 

ANÁLISE ESTATÍSTICA  

Neste trabalho foi analisada a existência de tendência e a precisão geométrica da 

imagem. Segundo Galo e Camargo (1994, p. 5) a precisão está ligada com a dispersão das 

observações em torno do valor médio, enquanto que a acurácia (ou exatidão) está relacionada 

com a proximidade do valor real, ou seja, sem a influência de erros sistemáticos.  

A análise de tendência foi baseada na distribuição t Student e a análise de precisão 

baseada na distribuição qui-quadrado. 

Foram calculadas as diferenças entre cada uma das coordenadas originando-se o valor 

das discrepâncias na coordenada E e na N. (Equação 1): 

ΔE= Eest− Eimagem              e                ΔN= Nest− Nimagem                               (1) 

Onde:                                   ΔE ; ΔN discrepâncias 

                                            E est ; Nest coordenadas obtida por estação total 

                                           EImagem ; N Imagem coordenadas obtida na imagem do Google Earth 

Logo após foi calculada a média e o desvio-padrão das discrepâncias. A média das 

discrepâncias foi calculada a partir da (Equação 2): 

∆̅𝐸 =
∑ ∆𝐸𝑛

𝑖=1

𝑛
                  e               ∆̅𝑁 =

∑ ∆𝑁𝑛
𝑖=1

𝑛
                                           (2) 

onde: ∆̅𝐸 e ∆̅𝑁 são as discrepâncias médias calculadas pelos pontos. O desvio-padrão da 

média das discrepâncias foi calculado utilizando a (Equação 3): 

�̂�ΔE = √
∑ (∆E−∆𝐸)²̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅𝑛

𝑖=1

n(n−1)
          e         �̂�ΔN = √

∑ (∆N−∆𝑁)²̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅𝑛
𝑖=1

n(n−1)
                                           (3) 

 

 



7 

 

ANÁLISE DE PRECISÃO 

Para a análise de precisão é preciso obter o PEC (Padrão de Exatidão Cartográfico) e o 

EP (Erro Padrão), conforme os valores adotados no Brasil (Decreto-lei Nº. 89.817/84) para cada 

classe. Na tabela 02 estes valores estão calculados para a escala 1:5.000. 

Tabela 04 – Valores do PEC e EP para escala 1:5000 

Classe PEC EP (na escala da carta) EP (no terreno)  

A 0,5 m 0,3 mm 1,5 m 

B 0,8 m 0,5 mm 2,5 m 

C 1,0 m 0,6 mm 3,0 m 
Fonte: Decreto – Lei nº 89.817/84 

A precisão foi verificada comparando-se o desvio-padrão das discrepâncias com o 

Erro Padrão (EP) esperado para a classe. 

Portanto o teste de hipótese a ser comprovado é o seguinte: 

 
Onde o termo σ é o desvio padrão esperado, que é calculado pela (Equação 4): 

σ =
𝐸𝑃

√2
                                                        (4) 

Para que a hipótese HO contra H1 fosse testada foi calculado um qui-quadrado amostral 

e logo após comparando este, com o valor teórico obtido através da distribuição de 

probabilidade do qui-quadrado (χ2). 

O valor teórico é obtido em tabelas próprias, onde o grau de liberdade utilizado como 

argumento é (υ = n-1) e o nível de confiança (1-α). 

No presente trabalho o grau de liberdade utilizado foi υ = 53-1 e o nível de confiança. 

(1-α) = 90%. Em seguida foi aplicado o teste qui-quadrado amostral utilizando a equação 5 

�̂� ²
∆E = 

 �̂� 𝛥𝐸

𝜎²
 (n-1)              e                  �̂� ²

∆N = 
 �̂� 𝛥𝑁

𝜎²
 (n-1)      (5) 

Logo após foi verificado se o valor calculado acima está no intervalo de aceitação, ou 

seja: 

�̂� ²
∆E  ≤ X

2 𝑈=𝑛−1

1−𝛼
     e     �̂� ²∆N  ≤  X

2 𝑈=𝑛−1

1−𝛼

 

Após testar a expressão é possível dizer em qual classe está inserida a imagem de 

Bambuí obtida através do Google Earth.  

 

ANÁLISE DE TENDÊNCIAS 

Nesta análise de tendências é verificado se a média das discrepâncias pode ser 

considerada igual a zero. Então as hipóteses a serem avaliadas são as seguintes: 
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Para esta análise foi utilizada a distribuição de probabilidade t de Student, onde 

é calculado um t amostral contra um valor teórico obtido da tabela, com graus de 

liberdade υ = n-1 e nível de confiança igual a 1-α/2. A estatística amostral t foi 

calculada através da seguinte (Equação 6): 

�̂� ²
∆E = 

∆𝐸̅̅ ̅̅

�̂�𝛥𝐸 
 √n                   e                   �̂� ²

∆N = 
∆𝑁̅̅ ̅̅

�̂�𝛥𝑁 
 √n                (6) 

O intervalo de confiança relativo ao teste t de Student analisado foi: 

 

Os resultados de média das discrepâncias (∆̅𝐸 e ∆̅𝑁) e desvio padrão das discrepâncias 

(�̂�∆E e �̂�∆N) obtidos foram os seguintes: 

 

Tabela 05 –Valores de média de discrepâncias  

e desvio padrão das discrepâncias  
Autores ∆̅𝑬 ∆̅𝑵 �̂�∆E= �̂�∆N 

Nazareno e Silva -6,691 0,702 1,021 1,117 

Felipe -4,121 1,686 3,518 1,170 

Oliveira et alii 2,809 0,2438 2,402 1,302 

                               Fonte: O autor 

Os valores do desvio padrão e qui-quadrados amostrais calculados para cada classe 

estão na tabela 06. 

Tabela 06 – Valores e analise de Qui- quadrados para cada classe do PEC 

Autores ANALISE DE PRECISÃO 𝑿𝟎,𝟗
𝟐 𝑼=𝟔𝟑 Conclusão  

 

Nazareno e Silva 

Classe EP (1:5000) σ �̂� ²
∆E �̂� ²∆N   

A 1,5 m 1,061 m 58,425 m 69,889 m 𝑿𝟎,𝟗
𝟐 𝑼=𝟔𝟑 = 77,74 Classe A 

B 2,5 m 1,768 m 21,033 m 25,160 m 

C 3,0 m 2,121 m 14,606 m 17,422 m 

 

Felipe 

A 1,5 m 1,061 m 165,091 18,271 𝑿𝟎,𝟗
𝟐 𝑼=𝟏𝟔 = 22,307 Não 

encaixa 

em 

nenhuma 

classe  

B 2,5 m 1,768 m 59,43 6,577 

C 3,0 m 2,121 m 41,27 4,567 

 
Oliveira et alii 

A 1,5 m 1,061 m 61,566 18,093 𝑿𝟎,𝟗
𝟐 𝑼=𝟏𝟑 = 18,549 Classe C 

B 2,5 m 1,768 m 22,164 6,513 

C 3,0 m 2,121 m 15,391 4,523 

Fonte: O autor 

 

Após estes procedimentos constatou-se que os qui-quadrados amostrais são menores 

que o teórico no estudo de Nazareno e Silva,2009, podendo-se dizer então, que a imagem do 
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Google Earth da cidade de Goiânia atende ao PEC com 90% de nível de confiança, sendo 

classificada como classe A para a escala de 1:5000 

No experimento Felipe, 2015 os qui-quadrados amostrais são maiores que o teórico, 

constando que as imagens do Google Earth da cidade de Garça -SP não atende ao PEC com 

90% de nível de confiança, não sendo classificada em nenhuma classe do PEC para a escala de 

1:5000. 

 Já Oliveira et ali os valores de qui-quadrados amostrais são menores que o teórico, 

constando que as imagens do Google Earth da cidade de São Leopoldo - RS atende ao PEC 

com 90% de nível de confiança, sendo classificada como classe C para a escala de 1:5000 

Na Tabela 6 estão os valores t-Student amostrais 

Tabela 07- Os valores de t-Student amostrais. 
Autores 𝑋0,9

2 𝑈=63 �̂� 
∆E �̂� 

∆N 𝒕 Conclusão 

Nazareno 

e Silva 

𝑋0,9
2 𝑈=63 -52,407 5,029 1,669 Como o valor calculado para t Student a partir das amostras é 

maior que o valor teórico, então se conclui que a imagem tem 

um deslocamento real de 6,691m para Oeste e de 0,702m m 

para o Norte. 

Felipe 𝑋0,9
2 𝑈=16 -4,788 5,761 1,341 Como o valor calculado para t Student a partir das amostras é 

maior que o valor teórico, então se conclui que a imagem tem 

um deslocamento de real de 4,121 m para Oeste e de 1,686 m 

para o Norte. 

Oliveira et 

alii 

𝑋0,9
2 𝑈=13 4,216 0,675 1,356 Como o valor calculado para t Student a partir das amostras é 

menor que o valor teórico, então se conclui que a imagem não 

tem um deslocamento real de 2,809 m para Oeste e de 0,2438 

m para o Norte. 

Fonte: O autor 

 

Na análise de tendência ficou constatado que a imagem não está livre delas, ou seja, 

existem deslocamentos “constantes” na direção E e N, nos estudos de Nazareno e Silva, 2009 

e Felipe,2015, pois nestes estudos os “t “ amostrais são maiores que o “t “ teórico, já no estudo 

de Oliveira et ali esta condição não foi satisfeita.  

 

CONCLUSÃO 

Neste trabalho ficou constatado que a precisão das imagens geradas pelo Google Earth, 

dependem da região na qual são analisadas, neste estudo pode-se constatar três diferentes 



10 

 

classificações no PEC do Decreto lei 89.817 na escala de 1:5000, com 90% de nível de 

confiança. 

Os resultados sugerem uma boa precisão das medidas levantadas na imagem de satélite 

para levantamentos planimétricos expeditos, porém se ressaltam as discrepâncias das precisões 

oferecidas por essa ferramenta. Isto mostra a necessidade de que a análise da qualidade seja 

considerada um procedimento rotineiro nas atividades que envolvam documentos cartográficos 

Na análise de tendências, em dois estudos ficou constatado que existem deslocamentos 

“constantes” nas direções E e N, sendo constantes, estes deslocamentos podem ser corrigidos 

através da subtração da média do desvio padrão de cada coordenada N e E lida na imagem.  
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CORREÇÃO DE DISCREPÂNCIAS DE COORDENADAS UTM OBTIDAS POR APARELHO 

DE GNSS DE NAVEGAÇÃO E GOOGLE EARTH EM LEVANTAMENTOS  

PLANIMETRICOS 

 
Marco Antônio do Carmo 1 

 

RESUMO 

 

Constatou-se nos ultimos anos, um aumento na utilização dos métodos de posicionamentos por Sistemas 

Globais de Navegação por Satélite “Global Navigation Satellite Systems” (GNSS), sejam os receptores GNSS 

geodesicos, de navegação e ate memos o aplicativo Google Earth, para elaboração de levantamentos 

Planimetricos, buscando tornar mais rápido e econômico estes levantamentos. Porém muitas destas tecnologias 

não deixam claro informações sobre a precisão das mesmas, podendo mascarar o resultado obtido. Neste 

trabalho foram avaliados dois métodos de georreferenciamento, sendo feito medidas em quatro áreas no 

Instituto Federal de Minas Gerais - Campus Bambuí, utilizando  equipamento Receptor GARMIN GPSMA 64, 

Receptor Geodésico TRIMBLE NET R9 e o aplicativo Google Earth. Com o resultado obtido através dos dados 

coletados para avaliações, dos três métodos de levantamento planimétrico, pode-se observar que o 

levantamento feito com o Google Earth foi mais preciso e permitiu melhor correção que o GNSS de Navegação 

quando comparado ao GNSS Geodésico que possui erro milimétrico. 

 

Palavras-chave: GPS. Sobreposição de Área. Georreferenciamento. 

 
 

Abstract: In recent years, there has been an increase in the use of positioning methods by Global Satellite 

Navigation Systems “Global Navigation Satellite Systems” (GNSS), whether the geodesic GNSS receivers, 

navigation and even the Google Earth application, for elaboration Planimetric surveys, seeking to make these 

surveys faster and more economical. However, many of these technologies do not make clear information 

about their accuracy, and may mask the result obtained. In this work, two methods of georeferencing were 

evaluated, measurements were made in four areas at the Federal Institute of Minas Gerais - Campus Bambuí, 

using GARMIN GPSMA 64 Receiver, TRIMBLE NET R9 Geodetic Receiver and the Google Earth 

application. With the result obtained through the data collected for evaluations, of the three methods of 

planimetric survey, it can be observed that the survey done with Google Earth was more accurate than the 

Navigation GNSS when compared to the Geodetic GNSS which has a millimeter error. 

 

Key words: GPS. Area Overlay. Georeferencing. 
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do trabalho, Mestre em Engenharia civil, Doutor em Engenharia agrícola. 



1. INTRODUÇÃO 
 

A Planimetria é a parte da topografia que estuda os métodos e procedimentos para representação do 

terreno, não sendo representado o relevo. Escolhendo uma escala adequada, todos os pontos escolhidos são 

projetados ortogonalmente sobre um plano (COELHO JÚNIOR; ROLIM NETO; ANDRADE, 2014). 

No levantamento planimétrico podem ser empregados vários instrumentos, desde os mais simples até os 

mais complexos, com precisão que varia conforme o aparelho utilizado, sendo tradicionalmente utilizados, o 

teodolito e estação total, que são aparelhos que demandam muita mão-de-obra técnica na coleta de dados no 

campo. Recentemente surgiram os aparelho receptores GNSS, que reduzem de forma considerável a mão de 

obra para a coleta de dados e aumentam sensivelmente a qualidade do produto final ou seja o mapa 

planimétrico. 

Os sistemas globais de Navegação por Satélite (GNSS) são formadas por constelações de satélites, assim 

fornecendo dados a um receptor, determinando as coordenadas na superfície terrestre, ou seja, a latitude (norte, 

sul) e longitude (leste, oeste) de pontos de interesse. As coordenadas podem ser geodésicas, onde estas são 

representadas em graus, minutos e segundos, já as coordenadas UTM são representadas utilizando projeções 

do globo em grade. Utilizando diferentes zonas, as coordenadas passam a ser representadas em metros. 

Os receptores GNSS podem ser classificados como Navegação, topográficos e Geodésicos, dependendo 

da sua precisão. Os receptores de navegação têm precisão aproximada de 10 metros e são utilizados 

principalmente para localização instantânea e navegação automotiva. Os receptores topográficos têm precisão 

normalmente abaixo de 3 metros, podendo chegar a precisão submétrica, se os dados forem processados usando 

bases fixas de coordenadas conhecidas. São utilizados para diversos fins como mapeamento, saneamento, 

cadastramento urbano etc. Os receptores geodésicos por sua vez têm precisão centimétrica quando é feito o 

pós-processamento de dados, e são utilizados para obras, levantamentos topográficos, georreferenciamento de 

imóveis rurais e posicionamento de alta precisão (SANTIAGO & CINTRA, 2018). 

Embora o GNSS de navegação tenha limitações de precisão para uso em levantamentos planimétricos, e 

não seja esta a sua finalidade, seu uso tem sido bastante difundido, diversos profissionais tem feito o uso desta 

tecnologia para identificação, determinação de áreas e desenvolvimento de projetos, tanto no meio urbano 

como rural. 

Uma ferramenta simples, com tecnologia que vem sendo difundida entre os profissionais, por ser 

disponibilizada gratuitamente pelo Google, o Google Earth fornece tanto coordenadas geodésicas, quanto 

coordenadas UTM por meio de imagens da superfície terrestre.  

No entanto o uso do GNSS de navegação e o Google Earth sem se conhecer exatamente sua precisão 

comparados a um padrão (GNSS Geodésico), podem gerar erros que comprometem a confiabilidades dos 

resultados em levantamentos planimétricos.  



Neste sentido, torna-se imprescindível a comparação entre os três dispositivos determinando as 

discrepâncias entre os três métodos/aparelhos, considerando o GNSS geodésico como padrão, analisando a 

possibilidade de correção das coordenadas UTM obtidas pelo GNSS de navegação e Google Earth, podendo 

viabilizar o uso dessas duas tecnologias em levantamentos planimétricos. 

 

2. METODOLOGIA  

 

As áreas de estudo localizam-se no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais 

- Campus Bambuí, cidade localizada na região Centro Oeste de Minas Gerais. Foram estudadas quatro áreas, 

coletando ao todo coordenadas UTM de vinte pontos, conforme mostram as figuras de 01 a 04. 

                                                                       

          Figura 01- Área de Apicultura                                                                                             Figura 02- Área da Equideocultura 

                                                         

                                                                              

Figura 03- Área de Bovinocultura                                                         Figura 04- Área do Centro de Convenções 

Fonte: Google Earth (2019). 

 

O Software AUTOCAD foi utilizado para geração dos mapas e posterior sobreposição dos mesmos, melhor 

ilustrando a discrepância entre as áreas geradas pelas diferentes tecnologias e o software Excel – Planilha 

eletrônica desenvolvida pela Microsoft, foi utilizada para auxiliar nos cálculos estatísticos. 

Para a coleta das coordenadas UTM dos pontos foram utilizados os aparelhos receptores Geodésico 

TRIMBLE NET R9, GNSS de Navegação GARMIN GPSMA 64 e aplicativo Google Earth Pro. O Datum 



utilizado para o receptor geodesico foi o SIRGAS 2000, o receptor GNSS de navegação e Google Earth foram 

configurados com DATUM WGS84. 

A diferença nos Datuns não causou problema na visualização dos dados, pois os parâmetros de 

transformação entre SIRGAS2000 e WGS84 são praticamente iguais, ou seja, DX = 0, DY = 0 e DZ= 0.  

A estação base do receptor geodésico foi materializada dentro do IFMG campus Bambuí, e teve sua 

coordenada corrigida pelo Posicionamento por Ponto Preciso disponibilizado pelo IBGE: 

Com os dois receptores e o aplicativo Google Earth foi realizada uma leitura por ponto, nas extremidades 

das áreas, acompanhado as limitações das cercas e as curvaturas, na tabela 01, são apresentadas as coordenadas 

UTM coletadas em cada ponto pelos três diferentes métodos.  

 

Tabela 01 – Coordenadas UTM coletadas em cada ponto 

        Fonte : O Autor 

 

ÁREA Pontos 
GNSS NAVEGAÇÃO GNSS GEODÉSICO GOOGLE EARTH 

E (m) N (m) E (m) N (m) E (m) N (m) 

APICULTURA  

1 393.789 7.783.683 393.744,402 7.783679,510 393.750 7.783.682 

2 393.791 7.783.630 393.750,147 7.783.586,993 393.751 7.783.591 

3 393.734 7.783.630 393.693,814 7.783.587,248 393.697 7.783.591 

4 393.726 7.783.673 393.666,081 7.783.685,099 393.667 7.783.679 

EQUIDEOCULTURA  

5 394.520 7.784.614 394.478,087 7.784.569,624 394.479 7.784.573 

6 394.592 7.784.572 394.551,807 7.784.526,614 394.554 7.784.531 

7 394.647 7.784.717 394.606,985 7.784.673,135 394.612 7.784.675 

8 394.637 7.784.737 394.593,977 7.784.694,980 394.600 7.784.688 

9 394.620 7.784.752 394.578,620 7.784.707,496 394.574 7.784.706 

 

BOVINOCULTURA  

10 393.933 7.783.850 393.890,828 7.783.800,493 393.894 7.783.802 

11 393.903 7.783.903 393.861,330 7.783.870,634 393.862 7.783.877 

12 393.883 7.783.985 393.840,822 7.783.940,767 393.842 7.783.942 

13 393.867 7.784.019 393.824,564 7.783.974,429 393.826 7.783.975 

14 393.801 7.784.086 393.754,406 7.784.042,813 393.763 7.784.041 

15 393.801 7.784.004 393.756,167 7.783.961,972 393.759 7.783.961 

16 393.785 7.783.847 393.742,053 7.783.803,659 393.746 7.783.808 

CENTRO DE 

CONVENÇÕES  

17 394.498 7.784.743 394.458,035 7.784.702,918 394.460 7.784.703 

18 394.516 7.784.777 394.475,929 7.784.735,106 394.478 7.784.734 

19 394.488 7.784.782 394.452,177 7.784.742,060 394.456 7.784.742 

20 394.472 7.784.771 394.439,293 7.784.718,903 394.443 7.784.719 



O Software AUTOCAD foi utilizado para geração dos mapas e posterior sobreposição dos mesmos, melhor 

ilustrando a discrepância entre as áreas geradas pelas diferentes tecnologias e o software Excel – Planilha 

eletrônica desenvolvida pela Microsoft, foi utilizada para auxiliar nos cálculos estatísticos. 

Nas Figuras 05, 06, 07 e 08 estão mostradas as delimitações das áreas estudadas utilizando GNSS 

Geodésico e o GNSS Navegação podendo ser notada a variação entre eles. 

 

                                                 
Figura 05- Delimitação da área de Apicultura                                Figura 06- Delimitação da área de Equideocultura 

 
 

                                                                                
Figura 07- Delimitação da área da Bovinocultura                    Figura 08- Delimitação da área do Centro de Convenções 

 

Legenda: 

_____GNSS Geodésico, ____GNSS Navegação 

Fonte: O autor (2019). 

 

Nas Figuras de 09, 10, 11, 12 estão as comparações das delimitações das áreas estudadas utilizando 

GNSS Geodésico e o Google Earth. 

 

  

  



                                                  
Figura 09 - Delimitação da área de Apicultura                     Figura 10- Delimitação da área de Equideocultura  

 

                                     
Figura 11- Delimitação da área de Bovinocultura     Figura 12 - Delimitação da área do Centro de 

                                                                                  Convenções 

 

Legenda:  

_____GNSS Geodésico, ____ Google Earth 

Fonte: O autor (2019). 

 

2.1 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

No trabalho foi analisada a precisão e a existência de tendência geométrica das coordenadas coletadas. A 

análise de tendência foi feita a partir do teste t-Student e a análise de precisão baseada na distribuição qui-

quadrado. Foram calculadas as diferenças entre cada uma das coordenadas originando-se o valor das 

discrepâncias na coordenada E e na N (Equação 1): 

 

ΔE= EGNSS RTK− EGPS nav                     e                ΔN= NGNSS RTK− NGPS nav 

ΔE= EGNSS RTK− EGOOGLE EARTH          e                ΔN= NGNSS RTK− NGOOGLE EARTH 

 

Onde:    ΔE&ΔN discrepâncias; 

              E GOOGLE EARTH; NGOOGLE EARTH coordenadas obtida por Google Earth; 

             E GPS nav; NGPS nav coordenadas obtida por GPS de navegação; 

             E GNSS RTK; N GNSS RTK coordenadas obtida por aparelho receptor GNSS RTK. 

 

  

 (1) 



 

Logo após foi calculada a média e o desvio-padrão das discrepâncias. A média das discrepâncias foi 

calculada a partir da Equação 2: 

 

∆̅𝐸 =
∑ ∆𝐸𝑛

𝑖=1

𝑛
                       e                              ∆̅𝑁 =

∑ ∆𝑁𝑛
𝑖=1

𝑛
                                (2) 

 

Onde: ∆̅𝐸 e ∆̅𝑁 são as discrepâncias médias calculadas pelos pontos. O desvio-padrão da média das 

discrepâncias foi calculado utilizando a Equação 3: 

 

�̂�ΔE = √
∑ (∆E−∆𝐸)²̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅𝑛

𝑖=1

n(n−1)
                  e                        �̂�ΔN = √

∑ (∆N−∆𝑁)²̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅𝑛
𝑖=1

n(n−1)
                     (3) 

 

 

 

2.1.1 ANÁLISE DE PRECISÃO 

 

Para a análise de precisão é preciso obter o PEC (Padrão de Exatidão Cartográfico) e o EP (Erro Padrão), 

conforme os valores adotados no Brasil (Decreto-lei Nº 89.817/84) para cada classe. Na Tabela 01 estes valores 

estão calculados para a escala 1:5.000. 

Tabela 01 – Valores do PEC e EP para escala 1:5000 

Classe PEC EP (na escala da carta) EP (no terreno)  

A 0,5 m 0,3 mm 1,5 m 

B 0,8 m 0,5 mm 2,5 m 

C 1,0 m 0,6 mm 3,0 m 

Fonte: Decreto – Lei nº 89.817/84. 

A precisão foi verificada comparando-se o desvio-padrão das discrepâncias com o Erro Padrão (EP) 

esperado para a classe. 

Portanto o teste de hipótese a ser comprovado é o seguinte: 

 
 

Onde o termo σ é o desvio padrão esperado, que é calculado pela Equação 4: 

 

                                                 σ =
𝐸𝑃

√2
                                                                    (4) 

 

Para que a hipótese HO contra H1 fosse testada foi calculado um qui-quadrado amostral e logo após 

comparando este, com o valor teórico obtido através da distribuição de probabilidade do qui-quadrado (χ2). 



O valor teórico é obtido em tabelas próprias, onde o grau de liberdade utilizado como argumento é (υ = n-

1) e o nível de confiança (1-α). 

No presente trabalho o grau de liberdade utilizado foi υ = 20-1 e o nível de confiança. (1-α) = 90%. Em 

seguida foi aplicado o teste qui-quadrado amostral utilizando a Equação 5. 

 

�̂� ²
∆E = 

 �̂� 𝛥𝐸

𝜎²
 (n-1)              e                  �̂� ²

∆N = 
 �̂� 𝛥𝑁

𝜎²
 (n-1)                        (5) 

 

Logo após foi verificado se o valor calculado acima está no intervalo de aceitação, ou seja: 

�̂� ²
∆E  ≤ X

2 𝑈=𝑛−1

1−𝛼
     e     �̂� ²∆N  ≤  X

2 𝑈=𝑛−1

1−𝛼
 

 

Após testar a equação foi possível relatar em quais classes estão inseridas as coordenadas coletadas no 

IFMG Campus Bambuí. 

 

2.1.2 ANÁLISE DE TENDÊNCIAS 

 

Nesta análise de tendências foi verificado se a média das discrepâncias pode ser considerada igual a 

zero. Então as hipóteses a serem avaliadas são as seguintes: 

 

Para esta análise foi utilizada a distribuição de probabilidade t de Student, onde é calculado um t 

amostral contra um valor teórico obtido em tabela, de referência com graus de liberdade υ = n-1 e nível de 

confiança igual a 1-α/2. A estatística amostral t foi calculada através da seguinte equação Equação 6: 

 

�̂� ²
∆E = 

∆𝐸̅̅ ̅̅

�̂�𝛥𝐸 
 √n                   e                   �̂� ²

∆N = 
∆𝑁̅̅ ̅̅

�̂�𝛥𝑁 
 √n                         (6) 

 

O intervalo de confiança relativo ao teste t de Student analisado foi: 

 

 
 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 ANÁLISE DE PRECISÃO 

 



Os valores das discrepâncias médias e dos desvios-padrão das médias das discrepâncias das coordenadas 

estão apresentados na Tabela 3. 

 

Tabela 3 -Valores das discrepâncias das médias e desvio padrão das médias das discrepâncias - Coordenadas 

Originais 

Aparelho receptor utilizado   ∆̅𝐸 ∆̅𝑁 �̂�ΔE �̂�ΔN 

Google Earth - 2,694 - 0,78 - 0,584 - 0,732 

GNSS Navegação -42,173 - 38,52 - 1,15082 - 3,443 

Fonte: O autor (2019). 

 

Analisando os mapas sobrepostos nas Figuras 7 a 14 e a Tabela 03, conclui-se que nas imagens geradas através 

do software Google Earth, houve um deslocamento médio dos pontos de 2,964 m para oeste e 0,78 m para o sul, 

enquanto que nas imagens geradas via GNSS de navegação houve um deslocamento da imagem de 42,173 m 

para oeste e 38,52 m para sul. 

 

3.2 ANÁLISE DE TENDÊNCIAS 

 

Os valores do desvio padrão e Qui-quadrados amostrais calculados para cada classe são apresentadas 

nas Tabelas 4 e 5. 

Tabela 4 - Desvio Padrão e Qui-quadrados amostrais calculados – GNSS Navegação. 

ANÁLISE DE PRECISÃO 

Classe EP 1:5000 σ �̂� ²
∆E �̂� ²

∆N 

A 1,5 m 1,0606 22,367 198,702 

B 2,5 m 1,7677 8,052 71,532 

C 3,0m 2,1213 5,591 49,67 

Fonte: O autor (2019). 

 

O valor teórico obtido na tabela de Qui-quadrado é:  X
2 𝑈=19

0,9
 = 28,42  

Após estes procedimentos constatou-se que os qui-quadrados amostrais são maiores que o teórico, 

podendo-se dizer então, que a imagem do GNSS de Navegação do IFMG campus Bambuí não atende ao 

PEC com 90% de nível de confiança, não sendo classificada em nenhuma classe para escala de 1:5.000. 

 

Tabela 5 - Desvio Padrão e Qui-quadrados amostrais calculados – Google Earth 

ANÁLISE DE PRECISÃO 

Classe EP 1:5000 σ �̂� ²
∆E �̂� ²

∆N 

A 1,5 m 1,0606 5,7778 9,0692 



B 2,5 m 1,7677 2,0803 3,2649 

C 3,0m 2,1213 1,4447 2,2673 

Fonte: O autor (2019). 

 

Após estes procedimentos constatou-se que os Qui-quadrados amostrais são menores que o teórico, 

podendo-se dizer então, que a imagem do Google Earth do IFMG campus Bambuí atende ao PEC com 90% 

de nível de confiança, sendo classificada com classe A para a escala de 1:5000. Obtendo assim resultados 

similares ao trabalho de pesquisa realizado por SILVA e NAZARENO (2009) na cidade de Goiânia. 

 

Na Tabela 6 estão os valores t-Student amostrais. 

 
Tabela 6 - Os valores de t-Student amostrais. 

Aparelho receptor �̂� ²
∆E �̂� ²

∆N 

GNSS de Navegação 163,883 50,2319 

Google Earth 20,598 4,737 

Fonte: O autor (2019). 

 

O valor teórico para t-Student obtido na tabela foi :  t
 𝑈=20

0,95
=1,7247 

 

Como o valor calculado para t-Student a partir das amostras foi maior que o valor teórico, então se conclui 

que as imagens geradas através do GNSS de Navegação têm um deslocamento de 38,52 m para Sul e de 42,173 

m para o Oeste e que as imagens geradas pelo Google Earth têm o deslocamento de 0,78 m para o Sul e 2,694 

m para o Oeste. 

Na análise de tendência ficou constatado que a imagem não está livre delas, ou seja, existem 

deslocamentos “constantes” na direção E e N, tanto para os dados coletados via GNSS de navegação, quanto 

Google Earth. 

 

3.3 CORREÇÃO DE TENDÊNCIA 

 

Na Tabela 7 podem ser verificados os valores das discrepâncias das médias e desvio–padrão das médias 

das discrepâncias- coordenadas corrigidas estão os valores t-Student amostrais. 

Tabela 7 – Valores das discrepâncias das médias e desvio–padrão das médias das discrepâncias- 

coordenadas corrigidas. 

Aparelho receptor  ∆̅𝑬 ∆̅𝑵 �̂�𝚫𝐄 �̂�𝚫𝐍 �̂� ²
∆E �̂� ²

∆N 

Google Earth 0,0003 0,000 0,584 0,732 0,00 0,00 

GNSS Navegação 0,000 0,000 1,15082 3,443 -0,00013 -5x10-5 

Fonte: O autor (2019). 

 



Foram realizadas translação da área utilizando-se a média das coordenadas calculadas para cada uma das 

direções, anula-se a tendência sem com isso, no entanto alterar a classificação da imagem quanto a PEC. 

As comparações entre áreas estudadas delimitadas pelo GNSS Geodésico e o GNSS de Navegação 

corrigido estão apresentadas nas Figuras de 13 à 16.  

 

                                                         

Figura 13 - Delimitação da área de Apicultura           Figura 14 - Delimitação da área de Equideocultura  

                                                      

Figura 15 - Delimitação da área de Bovinocultura          Figura 16 - Delimitação da área do Centro de  

                                                                                         Convenções  

 

Legenda:  

_____GNSS Geodésico, _____GNSS de Navegação corrigido 

Fonte: O autor (2019). 

 

As comparações entre áreas estudadas delimitadas pelo GNSS Geodésico e GNSS Google Earth 

corrigido estão apresentadas nas Figuras de 17 à 20.  

 

 

  



                                            

Figura 17 -Delimitação da área de Apicultura        Figura 18 - Delimitação da área de Equideocultura 

 

                                                   

Figura 19 - Delimitação da área de Bovinocultura  Figura 20 - Delimitação da área do Centro De  

                                                                                 Convenções 

Legenda: 

_____GNSS Geodésico, _____Google Earth corrigido 

Fonte: O autor (2019). 

 

Após a correção das discrepâncias das coordenadas obtidas via GNSS de navegação, pode se observar 

que houve sobreposição dos pontos nas áreas de equideocultura e bovinocultura e que se manteve uma distância 

significativa entre os pontos originais e corrigidos das áreas de Apicultura e Centro de Convenções.   

Para as áreas em que foram obtidas coordenadas via Google Earth ocorreu sobreposição total de pontos 

nas áreas de Bovinocultura e Equideocultura e boa aproximação na Apicultura e Centro de Convenções. 

Área original obtida via GNSS de Navegação da Apicultura correspondeu a 45,67% da área real e sua 

área corrigida a 49,31%, enquanto que a área original obtida via Google Earth correspondeu a 96,56% da área real, 

e a área do Google Earth corrigida a mesma porcentagem. 

Área original obtida via GNSS de Navegação da Equinocultura correspondeu a 102,65% da área real e 

sua área corrigida a 100%, enquanto que a área original obtida via Google Earth correspondeu 100,22% da área 

real, e a área do Google Earth corrigida correspondeu a 101,53% da área real. 

  



Área original obtida via GNSS de Navegação de Bovinocultura correspondeu a 102,38% da área real e 

sua área corrigida à 100,00%, enquanto que a área original obtida via Google Earth correspondeu 100,00% da área 

real, e a área do Google Earth corrigida correspondeu a 100,00% da área real. 

Área original obtida via GNSS de Navegação da Centro de convenções correspondeu à 136,57% da área 

real e sua área corrigida a 127,77%, enquanto que a área original obtida via Google Earth correspondeu a 111,71% 

da área real, e a área do Google Earth corrigida correspondeu a 97,41% da área real. 

As áreas que apresentaram maior proximidade com as áreas reais foram aquelas obtidas via Google Earth. 

Nota-se que as áreas menores foram as que apresentaram maiores erro, quando suas coordenadas obtidas via GNSS 

de Navegação. 

Os valores dos cálculos das áreas georreferenciadas, obtidos das poligonais com o uso do Google Earth 

foram mais próximos aos valores das poligonais obtidas através do GNSS Geodésico em comparação com o GNSS 

de Navegação. 

 

CONCLUSÕES 
 

Considerando o Decreto lei 89.817 a imagem do IFMG campus Bambuí, disponível atualmente no 

Google Earth, atende ao PEC classe A na escala de 1:5000, com 90% de nível de confiança, enquanto que as 

imagens geradas pelas coordenadas dos pontos obtidas via GNSS de navegação não atende a nenhuma classe 

do PEC.   

Com o Gloogle Earth que a validação dos dados é uma atividade relativamente simples e com um custo 

baixo. 

A medida que as áreas aumentam, a área determinada via GNSS de navegação aproximam daquelas 

determinadas via Google Earth. 

O Google Earth se mostrou melhor para georreferenciamento que o GNSS de Navegação. 
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