
TopoEVN Planilha

Inserindo as 
coordenadas para 
gerar os desenhos 

das poligonais



1. No software 
TopoEVN Planilha, abra 
um novo arquivo.
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2. Clique em 
“Configurar” para a 
configuração do tipo de 
planilha.
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3. Em “Configuração”, 
clique na seta.

4. Selecione a opção 
“Coordenadas X Y Z “
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5. Desmarque a opção 
“Código”.

6. Clique em “OK”.
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7. Digite as coordenadas 
de cada dia, atentando 
para a separação das 
coordenadas 
processadas e não 
processadas.

Veja, no exemplo, o 
modo como foi feita a 
descrição.

Com essa diferenciação, 
é possível obter as áreas 
de coordenadas 
processadas e não 
processadas, cujos 
valores diferem, 
utilizando o TopoEVN 
CAD 
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8. Faça o mesmo 
processo para as 
coordenadas 
processadas e não 
processadas de todos 
os dias em que foram 
coletados os dados 
com o GPS.



9. Clique em “Calcular”
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10. Clique em “OK”.10



11. Clique em “OK”.
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12. Vá em “Desenho”.

13. Clique em 
“Exportar para o CAD”
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14. Observe se todas as 
layers estão selecionas, 
e clique em “Avançar”.
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15. Em “Padrão”, clique 
na seta.

16. Selecione 
“Convencional”.

16

15

15

16



17. Em “Formato e 
Escala”, selecione a 
folha AO.

18. Em “Selo”, 
selecione “Pequeno”.
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19. Não modifique 
nenhuma configuração 
e clique em “Avançar”.
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20. Selecione “Para um 
novo desenho”.

21. Clique em 
“Concluir”.
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22. Uma nova janela se 
abrirá, contendo o 
desenho exportado 
para o TopoEVN CAD.

Salve esse arquivo e 
feche essa janela.



23. Clique em “Sim”.

Obs.: Não se esqueça 
de salvar a planilha com 
as coordenadas.
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TopoEVN CAD
Desenhando as 

poligonais para obter 
os valores das áreas 

de coordenadas 
processadas e não 

processadas



1. No software 
“TopoEVN CAD”, vá em 
“Arquivo”.

2. Clique em “Abrir”



3. Procure o arquivo 
exportado e clique em 
“Abrir”.



4. Vá em “Controle de 
camadas”.

5. Clique na seta.

Aqui estão todas as 
“layers” criadas, que 
consistem em cada 
“Descrição” feita no 
TopoEVN Planilha, 
junto com as outras 
layers essenciais ao 
desenho.
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6. Clique no círculo 
amarelo (Esse círculo 
funciona como um liga e 
desliga; quando está igual 
ao Sol, a layer está ligada, e 
quando está igual a um 
floco de neve, a layer está 
desligada) de todas as 
layers básicas do desenho, 
como “Escala Gráfica”, 
“Folha de Moldura”, “Selo 
Pequeno” e “Rosa dos 
Ventos”.

Você obterá no desenho, 
apenas os pontos dos quais 
foram coletadas as 
coordenadas, tanto 
processadas como não 
processadas.6



7. Em “Controle de 
camadas”, desligue 
todas as layers, e deixe 
apenas de um dia 
ligada.

Observe que no 
exemplo, a layer 
escolhida refere-se ao 
dia 24 (D24) de 
coordenadas não 
processadas (NP)
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8. Para criar uma 
poligonal, clique em 
“Polilinha”.
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9. A partir do ponto 1, 
ligue os pontos em 
sequência, até fechar a 
poligonal, ligando o 
último ponto ao 
primeiro. Após isso, 
clique com o botão 
direito do mouse para 
fechar a poligonal.

Repita o mesmo 
processo para todas as 
outras layers, de todos 
os dias, de 
coordenadas 
processadas e não 
processadas.



10. Agora, deixe ligada 
apenas as layers de 
todos os dias com 
coordenadas não 
processadas.

Você obterá cinco 
poligonais diferentes 
entre si.
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11. Após ligar as cinco 
layers, clique em 
“Obter áreas”.
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12. Clique em 
“Selecionar”.

12



13. Com o botão 
esquerdo do mouse, 
clique em uma linha 
das cinco poligonais, 
selecionando todas 
elas.

Após selecionar todas 
as poligonais, clique 
com o botão direito do 
mouse.



14. Renomeie cada 
área com seu 
respectivo dia.

Obs.: Para facilitar isso, 
antes de obter as 
áreas, altere as cores 
das layers de cada 
poligonal em “Controle 
de Camadas”.

15. Clique em “OK”.
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16. Clique em “Sim” 
para criar uma tabela 
com os valores das 
áreas selecionadas”.

Clique em uma região 
próxima às áreas para 
inserir a tabela neste 
local.
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17. Repita o mesmo 
processo para as 
coordenadas 
processadas.

Ligue todas as layers de 
coordenadas 
processadas, obtenha a 
área e crie a tabela.



18. Para diferenciar os quadros 
de áreas processadas e não 
processadas, clique na tabela 
criada.

19. Vá na aba “Aparência”.

20. Em “Cabeçalho”, renomeie a 
tabela.

21. Clique em “OK”.
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22. Você obterá as 
áreas de todas as 
poligonais, referentes à 
todos os dias, de 
coordenadas 
processadas e não 
processadas.



Excel
Para calcular a área média das 

poligonais de coordenadas 
processadas e não processadas e 

observar a variação entre a média e 
cada área, separadamente.



1. Ainda no software 
TopoEVN CAD, clique 
sobre uma tabela de 
área.

2. Clique em cada 
célula e copie para o 
Excel.

2



3. Insira todos os 
valores (apenas em 
metros) numa planilha 
do Excel.
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4. Selecione as células 
ao lado dos valores 
copiados, e formate 
essas células  para a 
categoria números, 
com três casas 
decimais.



5. Digite nas células 
formatadas, os valores 
das áreas.

Isso deve ser feito pois 
o Excel não reconhece 
os valores copiados 
diretamente do 
TopoEVN.
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6. Para calcular a média 
das áreas, clique em 
uma célula para inserir 
a função.

7. Clique em “Inserir 
Função”
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8. Selecione a função 
“Média”.

9. Clique em “OK”.
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10. Selecione todos os 
valores.

11. Clique em “OK”.
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12. Você obterá o valor 
médio das áreas, que 
no exemplo, são com 
coordenadas 
processadas.
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13.  Para comparar os 
valores de cada área 
com o valor da média e 
obter a variação entre 
eles, subtraia um valor 
do outro.

14. Faça isso para 
todas as áreas.



15. Repita o mesmo 
processo para calcular 
a média e as variações, 
para as áreas de 
coordenadas 
processadas e não 
processadas.



DN

Comparar as 
diferenças de nível 
das cotas obtidas 
pelos GPS’s e pela 

Estação Total



TopoEVN Planilha
Insira os dados obtidos 
pela Estação Total da 
poligonal no TopoEVN 
Planilha e exporte o 

desenho para o 
TopoEVN CAD





































TopoEVN CAD
No desenho, obtenha as diferenças de nível utilizando a ferramenta 

“Obter Distâncias” entre os pontos 1 e 2, 1 e 3, 1 e 4, e 1 e 5.

Faça o mesmo para o desenho gerado a partir das coordenadas 
processadas e não processadas do dia 26 e compare a variação entre 

elas com a Estação Total, utilizando o Excel




























