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1. APRESENTAÇÃO DO SOFTWARE 

O software Guandalini Topo - GTOPO foi desenvolvido para preencher a lacuna no software de tratamento 
dos dados oriundos de receptores Emlid. 

O software possui uma interface simples e muito funcional! Nele é possível: 

• Processar arquivos de observações (Base e Rover) estáticos; 

• Processar arquivos de observações (Base e Rover) cinemáticos; 

• Integrar dados RTK e Pós Processados; 

• Realizar translação de base; 

• Aplicar transformação do MAPGEO20151; 

• Gerar relatório de processamento; 

• Desenhar pontos diretamente no software AutoCAD; 

• Visualizar pontos no Google Earth; 

• Exportar pontos processados (Lat, Long, H; UTM; Cartesiana); 

• Visualizar graficamente os pontos e linhas de base; 

• Calcular distância entre pontos. 

A Figura 1 apresenta a interface inicial do programa e algumas funções desta. 

 

Figura 1 - Interface inicial GTOPO. 

1. Menu Arquivo: utilizado para abrir, salvar ou fechar o projeto. 
2. Menu Ferramentas: utilizado para realizar translação da base, aplicar transformação MAPGEO2015 

em planilha .CSV e também importar arquivo de texto para exportar no formato .CSV para o 
ReachView. 

3. Aba Processamento: onde serão importados arquivos e configurados os parâmetros para realizar o 
processamento, bem como a geração de produtos do software. 

 

1 É necessário instalar o software MAPGEO2015, disponível em: https://www.ibge.gov.br/geociencias/modelos-digitais-
de-superficie/modelos-digitais-de-superficie/10855-modelo-de-ondulacao-geoidal.html?=&t=o-que-e 
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4. Aba Vista Gráfica: permite visualização gráfica dos pontos importados, quando processados, são 
criados vetores e os pontos de base possuem simbologia diferenciada. Também permite realizar 
medições de distâncias entre os pontos. 

5. Aba Sobre: Informações sobre licença, configurações do programa e acesso ao manual. 
6. Menu para configuração do sistema de coordenadas do projeto. 
7. Importação de pontos 
8. Importação de pontos agrupados, incluindo planilha .CSV para carregar nome e altura dos pontos e 

realizar processamento no modo cinemático. 
9. Botões para definir as coordenadas a serem exibidas. 
10. Campo para carregar, quando necessário, efemérides2.  
11. Botão para aplicar a ondulação geoidal de acordo com o MAPGEO2015 nos pontos da lista. Quando 

habilitado, serão exportadas as altitude ortométricas dos pontos. 
12. Configuração da máscara de elevação dos satélites que serão utilizados.  
13. O processamento pode ser realizando utilizando três filtros: Para frente, Para trás e Combinado. 

• Para frente: realiza o processamento do começo para o fim. 

• Para trás: realizada o processamento do fim para o começo. 

• Combinado: realiza o processamento em duplo sentido, ou seja, do começo para o fim e em seguida 
do fim para começo. 

14. Resetar as configurações do processamento (Recomendado deixar habilitada para utilizar 
configurações recomendadas pela Guandalini) 

15. Tem função de transformar o levantamento cinemático em estático. 
16. Abrir configurações avançadas de processamento. 
17. Botão para realizar o processamento dos dados. 
18. Barra de cabeçalho, que contém informações sobre os pontos carregados. 
19. Botão para exportar arquivo com extensão .kml dos pontos do projeto. 
20. Botão para desenhar pontos do projeto no AutoCAD. Para utilizar esta função o AutoCAD deve estar 

aberto com um desenho ativo. 
21. Botão para exportar arquivo com extensão .dxf para ser importado em softwares de desenho. 
22. Exportar arquivo no formato .CSV para importar no ReachView. 
23. Botão para exportar um arquivo com extensão .txt com as coordenadas e desvios padrões dos pontos 

do projeto. 
24. Gerar relatório do processamento contendo configurações do processamento, resultados e desvios 

padrões. 

A Figura 2 apresenta a vista gráfica do software e suas funções. 

 

2 Efemérides podem ser baixadas no site: http://www.gnsscalendar.com. 

http://www.gnsscalendar.com/
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Figura 2 - Vista gráfica. 

25. Enquadrar pontos na tela de visualização. 
26. Mover centro da tela. 
27. Zoom modo janela selecionável. 
28. Liga/Desliga engate (snap) ao ponto. 
29. Ferramenta para medir distância. 
30. Selecionar elementos gráficos a serem exibidos. 
31. Legenda. 
32. Escala gráfica. 
33. Coordenadas do cursor 
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2. DEFINIR SISTEMA DE COORDENADAS 

Para inserir o sistema de coordenadas clique em  (1) e em seguida clique em ‘Mais’ (2) conforme a Figura 
3. 

 

 

Figura 3 – Inserção do sistema de coordenadas. 

Escolha o sistema de coordenadas e a projeção (1) e clique em (2), em seguida clique em ‘OK’ (3) (Figura 4). 

1 
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Figura 4 - Meridiano central e fuso UTM. 

2.1. ADICIONAR SISTEMAS DE COORDENADAS 

Podem ser importados no GTOPO outros sistemas de coordenadas. Será demonstrado um exemplo para o 
sistema SAD69 para o fuso 23S. 

Acesse o site: https://spatialreference.org/. Para baixar, acesse o site e pesquise o sistema desejado no campo 
de busca (Figura 5). 
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2 
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https://spatialreference.org/
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Figura 5 - Busca de sistema de coordenadas 

Os resultados são mostrados e agora precisamos selecionar o sistema desejado. Para este exemplo, será 
utilizado o SAD69 até 1995, cujo EPSG é 29183 (Figura 6). 
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Figura 6 - Resultados da busca. 

Após selecionar o sistema desejado (Figura 6), clique com o botão direito em “PostGIS spatial_ref_sys INSERT 
statement” (Figura 7) e depois em “Salvar link como...” (Figura 8). 
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Figura 7 – Arquivo a salvar. 
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Figura 8 – Como salvar. 

Em seguida, selecione o diretório onde estão as projeções do GPPK. Se a instalação foi padrão, o diretório é: 
“C:\Program Files (x86)\Guandalini GTOPO\proj”. Navegue até o diretório, altere o campo “Tipo” para “Todos 
os arquivos (*.*) e renomeie o arquivo com o nome da projeção e a extensão “.pgis” (Figura 9) 
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Figura 9 - Nome e extensão do arquivo de projeção. 

Feito isto, abra o GPPK novamente e adicione o sistema disponível (Figura 10) que foi acrescentado ao 
programa (1), com duplo clique ou clicando no botão  (2) e depois clique em OK (3). 

 

Figura 10 - Selecionando sistema de coordenadas disponíveis. 
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3. IMPORTAR ARQUIVOS 

No GTOPO é possível importar pontos de duas maneiras, conforme a Figura 11: 

 

Figura 11 - Importação de arquivos. 

3.1. IMPORTAR RASTREIO 

Os arquivos aqui importados serão utilizados como insumos básicos para realizar quaisquer processamento 
ou gerenciamento no software. Então podem ser importados arquivos individuais, como arquivo da base e de 
cada ponto estático coletado em campo, arquivo .CSV exportado do ReachView em que se deseja realizar o 
ajuste de base ou até mesmo um arquivo de texto (.txt) que será formatado para ser importado no Emlid 
Reach. Os tipos de arquivos compatíveis estão apresentados na Figura 12. 

 

Figura 12 - Tipo do arquivo de rastreio. 

Para Importar arquivo de rastreio clique em  na interface inicial. Selecione o tipo de arquivo 
(Figura 12). 

Selecionar o arquivo de rastreio (Figura 13). 

1 2 
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Figura 13 - Importar arquivo estático extensão UBX compactado (.zip). 

 

Também foram considerados como rastreios, arquivos com extensão .csv que possuem pontos RTK para que 
sejam utilizadas as ferramentas de ‘Transladar Coordenadas’, para corrigir coordenada da base e ‘Aplicar 
MAPGEO’ para transformar considerar a ondulação geoidal e utilizar altitude ortométrica. Para importar um 
arquivo tipo .csv 

3.1.1. IMPORTAR ARQUIVOS DE OBSERVAÇÕES EMLID COM NOME, DESCRIÇÃO E ALTURA 

Para que seja possível atribuir nome aos arquivos de rastreio do ReachView, é necessário que a coleta de 
dados seja feita conforme o Anexo 8.2. 

Após exportar os arquivo do Emlid Reach, salve no mesmo diretório os arquivos UBX .ZIP (Figura 14) ou .UBX 
(Figura 15) ou RINEX (Figura 16) com o arquivo .CSV da sua obra exportado do ReachView (Figura 17). 

 

Figura 14 - Conjuntos de arquivos UBX .zip e .CSV. 

 

Figura 15 - Conjuntos de arquivos .UBX e .CSV. 
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Figura 16 - Conjunto de arquivos RINEX e .CSV. 

O arquivo CSV possui a seguinte formatação: 

 

Figura 17 - Arquivo .CSV com nome, descrição e altura dos pontos. 

Após importar usando umas das três opções citadas (UBX .ZIP ou .UBX ou RINEX com o CSV), deverá ficar 
conforme Figura 18 no GTOPO. 

 

Figura 18 - Importação de arquivos brutos com .CSV no diretório para nome, descrição e altura. 

3.1.2. IMPORTAR ARQUIVO DE TEXTO CONFIGURÁVEL PARA EXPORTAR FORMATO REACHVIEW 

Para importar um arquivo de texto, na interface inicial, clique em ‘Importar Rastreio’ e depois selecione o tipo 
Arquivos TXT (.txt) – Figura 19. 
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Figura 19 - Selecionar tipo Arquivos TXT para importar. 

Os demais passos para este procedimento estão no Capítulo 6.3. 

3.2. IMPORTAR RASTREIOS EMLID AGRUPADOS 

Os rastreios agrupados foram criados para que seja possível no Emlid, ter nome e altura dos pontos pós 
processados. Para utilizar esta função, os pontos devem ser coletados conforme o guia no Anexo 8. 

Para utilizar estas ferramentas, são importados os arquivos (.CSV e o .UBX) compactados no formato .ZIP e 
devem ser selecionados juntos (Figura 20), para isto, devem estar no mesmo diretório. 

 

Figura 20 - Seleção arquivos método 'Importar Rastreios Emlid Agrupados'. 
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4. CONFIGURAR ARQUIVOS IMPORTADOS 

Após abrir o programa defina o sistema de coordenadas, conforme 2. DEFINIR SISTEMA DE COORDENADAS 

4.1. DEFINIR PONTO BASE 

Este arquivo deve ser importado seguindo as instruções no tópico 3.1. Depois de importado, clicar com botão 
direito em cima do ponto base e depois clicar em ‘Marcar como base’ (Figura 21). Após fazer isto o ponto base 
ficará azul. 

 

Figura 21 - Definir ponto como base. 

Agora é necessário configurar o ponto base. Para isto, dê duplo clique em cima do ponto base ou clique 
novamente com botão direito e depois em Propriedades. A coordenada da base pode ser inserida de 5 
maneiras: manualmente, ponto tridimensional do AutoCAD, coordenada do cabeçalho RINEX, arquivo de texto 
(.txt) e através do PPP (.pdf) (Figura 22). 

 

Figura 22 - Métodos para inserir coordenada da base. 1) Manual; 2) Coordenada tridimensional no desenho do AutoCAD; 3) 
Coordenadas do cabeçalho do RINEX; 4) Arquivo de texto .txt; 5) Relatório PPP .pdf. 

Depois de definir as coordenadas, é necessário definir Nome (quando estiver em branco), descrição (opcional), 
altura e o tipo da antena (Figura 23). 

1 
2 3 

4 5 
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Figura 23 - Informações da base. 

Depois de definida todas os parâmetros e, clique em . 

4.2. DEFINIR TIPO DE ANTENA E ALTURA 

Para definir o tipo de antena, o software possui duas opções: 

• Antenas ant_info.003: arquivo de calibração relativa. 

• Antenas ngs14.atx: arquivo de calibração absoluta. 

Para os receptores EMLID só está disponível as antenas na aba ‘ant_info.003’. Para os demais receptores, 
recomenda-se utilizar as antenas da aba ‘ngs14.atx’. 

Caso o receptor não esteja em nenhuma das listas, utilize a opção ‘Medida na Fase’ (Figura 24) e informe a 
altura da antena até o centro de fase do receptor. A altura do bastão/tripé em que o receptor foi montado 
também pode ser definida na tela da Figura 24. 

 

Figura 24 – Altura da antena e Tipo de Antena: Medida na Fase >0.00. 

Também é possível alterar a altura da antena e o modelo de uma lista de pontos selecionados. Para isto, 
selecione os pontos em que se deseja realizar a modificação na altura da antena, depois clique com botão 
direito e em seguida na opção ‘Alterar altura/tipo antena selecionados’ (Figura 25). 
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Figura 25 - Alterar altura/tipo antena de pontos selecionados. 

Irá abrir o menu para alterar a altura e tipo (Figura 26). Insira os valores corretos e pressione OK. 

 

Figura 26 - Janela para alterar altura/tipo antena de uma lista de pontos selecionados. 

4.2.1. ANTENA EMLID REACH RS+ 

Para medir a altura da antena do Emlid Reach RS+ é necessário medir até o adaptador de rosca 1/4 x 5/8 – ‘h’ 
na Figura 27. O restante, é o offset do centro de fase (65mm) somado tamanho do adaptador de rosca 
(21.5mm). Ao selecionar o modelo de antena Emlid Reach RS+ ele irá considerar todo este offset (~87mm). 
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Figura 27 - Altura da antena Reach RS+. 

Exemplo: A altura da antena (h) é de 2m. Ao considerar a antena Emlid Reach RS+ no software, a altura total 
será de 2.0865m (2.087 – arredondado). 

 

4.2.2. ANTENA EMLID REACH RS2 

Para medir a altura da antena do Emlid Reach RS2 é necessário medir até a parte inferior do receptor – ‘h’ na 
Figura 28. O restante é a distância da parte mais embaixo do receptor até seu centro de fase. Ao selecionar a 
antena Emlid Reach RS2 ela considera este offset (134mm). 
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Figura 28 - Altura da antena Reach RS2. 

Exemplo: A altura da antena (h) é de 2m. Ao considerar a antena Emlid Reach RS2 no software, a altura total 
será de 2.134m. 

 

4.3. ARQUIVO ROVER/MÓVEL 

Este arquivo deve ser importado seguindo as instruções no tópico 3.1. Depois de importar é necessário defini-
lo como móvel. Para isto, selecione os arquivos, clicando no primeiro e arrastando para estender a seleção 
(Figura 29). 

 

Figura 29 - Definição pontos móveis. 
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4.4. ARQUIVO CINEMÁTICO E ESTÁTICO 

Este arquivo deve ser importado seguindo as instruções no tópico 3.1.1. Depois de importar é necessário 
defini-los como móveis. Para isto, selecione os arquivos, clicando no primeiro e arrastando para estender a 
seleção (Figura 29). 
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5. PROCESSAMENTO 

Após definir o tipo do ponto, base (Figura 21) ou móvel (Figura 29), o passo seguinte é realizar as configurações 
do processamento, que podem ser: 

5.1. CÁLCULAR ONDULAÇÃO GEOIDAL E ALTITUDE ORTOMÉTRICA 

Se a caixa de seleção  está marcada, 
após processar as coordenadas, será calculada a ondulação geoidal para posteriormente calcular a altitude 
ortométrica de forma automática. 

5.2. AJUSTAR MÁSCARA DE ELEVAÇÃO 

A Figura 30 apresenta como funciona quando se configura a máscara para 15°. Os satélites 1, 8 e 9 que 
estão abaixo de 15° de elevação não serão utilizados no processamento. 

 

Figura 30. Representação máscara de elevação 15°. 

5.3. FILTRO DE PROCESSAMENTO 

Com a finalidade de tornar mais flexível o processamento dos dados, o filtro de processamento permite 
realiza-lo de diferentes direções. 

• Para frente: realiza o processamento do começo para o fim. 

• Para trás: realizada o processamento do fim para o começo. 

• Combinado: realiza o processamento em duplo sentido, ou seja, do começo para o fim e em seguida 
do fim para começo. 

Exemplo: 
 
Processamento foi realizado no modo ‘Para frente’ (Figura 31). O ponto P6 não ficou fixo. Então foi alterado o 
filtro para ‘Combinado’ (Figura 32) e realizado novamente o processamento. 
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Figura 31 - Resultado no método 'Para frente'. 

 

Figura 32 - Resultado no método 'Combinado'. 

Isto não significa que o método combinado e melhor que o método para frente, podo ocorrer o inverso. A 
troca dos métodos é apenas uma alternativa para tentar melhorar a qualidade e fixar ambiguidade. 

5.4. PROCESSAR RASTREIOS AGRUPADOS INDIVIDUALMENTE 

Os arquivos cinemáticos podem ser processados de duas maneiras: 

• Cinemático 

• Estático 

Este botão tem a função de transformar um arquivo cinemático em estático, ou seja, ao invés de processar 
todo o intervalo e retornar a coordenada do intervalo de coleta, ele processa o ponto como estático, 
processamento somente o intervalo de coleta. 

Por exemplo: Único arquivo (Figura 33) que contém os pontos 1 à 8 (Figura 34) com: 

Início 19:30:04 do dia 02/04/2020 

Fim  20:20:38 do dia 02/04/2020 
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Figura 33 - Arquivo de observações que contém pontos P1 à P8 

 

Figura 34 - Pontos de 1 à 8 e seu tempo de início, fim e ocupação. 

 

Quando a opção  está desmarcada, o processamento será do tempo 
total do arquivo, ou seja, 50min 34seg e o resultado será a melhor solução dentro do intervalo de coleta de 
cada ponto. 

Se a opção  está marcada, será processado individualmente cada 
intervalo, ou seja, em cada ponto o software irá partir do tempo de início até o fim do ponto, neste exemplo, 
fazendo 8 processamentos de 5 minutos cada (tempo de ocupação em cada ponto). 

5.5. PROCESSAR LINHAS DE BASE 

Após realizar todas as configurações, o próximo passo para obter os resultados é realizar o processamento das 
linhas de base. Para isto, clique no botão Processar Linhas Bases. 
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6. FERRAMENTAS 

Funções disponíveis no menu de ferramentas. 

6.1. TRANSLAÇÃO DE BASE USANDO PLANILHA .CSV 

Para realizar a translação da base, ou correção, é necessário importar o arquivo com extensão .csv seguindo 
as instruções no tópico 3.1. Depois de importado o arquivo, ir até o menu Ferramentas/Trasladar Coordenadas 
(Figura 35). 

 

Figura 35 – Abrir menu Transladar Coordenadas. 

O menu será aberto (Figura 36) e a coordenada de origem pode ser inserida manualmente ou através de um 
arquivo de texto (.txt). A coordenada de destino pode ser inserida de 4 maneiras: manualmente, ponto 
tridimensional do AutoCAD (Para utilizar o AutoCAD precisa estar aberto), arquivo de texto (.txt) e através do 
PPP (.pdf). 

 

Figura 36 - Menu transladar coordenadas. 
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6.1.1. COORDENADA DE ORIGEM 

A coordenada de origem é utilizada no dia do levantamento, que é uma coordenada aproximada, ou navegada. 
Neste exemplo utilizaremos a coordenada de origem da Figura 37. 

 

Figura 37 - Printscreen da coordenada de origem (navegada). 

6.1.1.1. COORDENADA DE ORIGEM INSERIDA MANUALMENTE 

A coordenada pode ser inserida manualmente nos formatos: UTM (Figura 38), Geográfica – grau decimal 
(G.gg° - Figura 39) e Cartesianas (Figura 40). 

UTM  {
𝐸: 363251,074  
𝑁: 7531440,166
𝑍: 862,733          
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Figura 38 - Inserir coordenadas origem formato UTM. 

Geográfica {
𝜙: −22,3173884589
𝜆: −46,3277086626
ℎ: 862,733                   

 

 

Figura 39 - Inserir coordenadas origem formato Geográficas - grau decimal. 

Cartesiana {
𝑋: 4090571,407   
𝑌: −4264710,641
𝑍: −2394259,291

 

 

Figura 40 - Inserir coordenadas origem formato Cartesianas. 

6.1.1.2. COORDENADA DE ORIGEM INSERIDA USANDO ARQUIVO DE TEXTO (.TXT) 

A coordenada de origem pode ser inserida usando um arquivo de texto (Figura 41) cuja extensão é .txt. Antes 
de clica no botão para importar o arquivo, selecione o tipo de entrada de coordenadas (UTM, Geográficas ou 
Cartesianas).  

 

Figura 41 - Botão para importar coordenadas a partir de um documento de texto. 

O arquivo pode estar em diversos formatos, o GTOPO permite configurar qual o delimitador, a linha inicial e 
qual a coluna se encontra cada informação necessária (Figura 42)! Clique na linha que possui o ponto desejado 
e depois ‘Selecionar’. 
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Figura 42 - Configurando arquivo de texto e suas colunas. 

6.1.2. COORDENADA DE DESTINO 

Após inserir a coordenada de origem, o próximo passo é inserir a coordenada de destino (FIGG). Esta é a 
coordenada obtida após o processamento dos dados de campo. Geralmente obtida utilizando o PPP do IBGE3. 

 

Figura 43 - Campos para inserir Coordenadas de Destino. 

6.1.2.1. COORDENADA DE DESTINO INSERIDA MANUALMENTE 

A coordenada pode ser inserida manualmente nos formatos: UTM (Figura 38), Geográfica – grau decimal 
(G.gg° - Figura 39) e Cartesianas (Figura 40). 

 

3 O IBGE possui um serviço para processamento de pontos online, o qual o usuário faz o upload de seu arquivo de 
observações e o serviço retorna um relatório com as coordenadas e mais informações. Está disponível gratuitamente em: 
https://www.ibge.gov.br/geociencias/informacoes-sobre-posicionamento-geodesico/servicos-para-posicionamento-
geodesico/16334-servico-online-para-pos-processamento-de-dados-gnss-ibge-ppp.html?=&t=o-que-e 

https://www.ibge.gov.br/geociencias/informacoes-sobre-posicionamento-geodesico/servicos-para-posicionamento-geodesico/16334-servico-online-para-pos-processamento-de-dados-gnss-ibge-ppp.html?=&t=o-que-e
https://www.ibge.gov.br/geociencias/informacoes-sobre-posicionamento-geodesico/servicos-para-posicionamento-geodesico/16334-servico-online-para-pos-processamento-de-dados-gnss-ibge-ppp.html?=&t=o-que-e
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UTM  {
𝐸: 363249,401  
𝑁: 7531440,316
𝑍: 865,150          

 

 

Figura 44 - Inserir coordenadas destino formato UTM. 

Geográfica {
𝜙: −22,3173869680
𝜆: −46,3277248871
ℎ: 865,150                   

 

 

Figura 45 - Inserir coordenadas destino formato Geográficas - grau decimal. 

Cartesiana {
𝑋: 4090572,537   
𝑌: −4264712,689
𝑍: −2394260,149

 

 

Figura 46 - Inserir coordenadas destino formato Cartesianas. 

Depois de inseridas as coordenadas, clicar em . 

6.1.2.2. COORDENADA DE DESTINO INSERIDA USANDO PONTO 3D NO AUTOCAD 

O software permite, se o AutoCAD estiver aberto e possuir um ponto 3D (com UTM) utilizar este como 
referência. Para isto, altere o tipo de coordenada para UTM e depois clique no botão AutoCAD (Figura 47), 
selecionar o ponto no AutoCAD (Figura 48) e as coordenadas. 



 

MANUAL DE UTILIZAÇÃO GTOPO 

 

32 

Av. Paulo VI, 1952 (novo n 184) • Sumaré • CEP 01262-010 • São Paulo • SP 

(11) 4800-3157 • www.guandalinibr.com 

 

 

Figura 47 - Inserir coordenadas destino usando AutoCAD. 

 

Figura 48 - Importando coordenadas de ponto 3D no AutoCAD. 

Depois de importadas as coordenadas, clicar em . 

6.1.2.3. COORDENADA DE DESTINO INSERIDA USANDO ARQUIVO DE TEXTO (.TXT) 

A coordenada de destino pode ser inserida usando um arquivo de texto (Figura 49) cuja extensão é .txt. Antes 
de clica no botão para importar o arquivo, selecione o tipo de entrada de coordenadas (UTM, Geográficas ou 
Cartesianas).  
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Figura 49 - Inserir coordenadas destino usando arquivo de texto (.txt). 

O arquivo pode estar em diversos formatos, o GTOPO permite configurar qual o delimitador, a linha inicial e 
qual a coluna se encontra cada informação necessária (Figura 50)! Clique na linha que possui o ponto desejado 
e depois ‘Selecionar’. 

 

Figura 50 - Importando coordenadas do ponto no formato UTM. 

Depois de importadas as coordenadas, clicar em . 

6.1.2.4. COORDENADA DE DESTINO INSERIDA USANDO ARQUIVO IBGE-PPP (.PDF) 

A coordenada de destino também pode ser selecionada através de um relatório IBGE-PPP no formato PDF 
(Figura 51).  
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Figura 51 - Relatório PPP com as coordenadas de destino (processadas). 

Para utilizá-lo, altere o tipo de coordenada para UTM e depois clique no botão PPP (Figura 52). Em seguida 
localize o seu relatório 

 

Figura 52 - Inserir coordenadas destino usando IBGE-PPP formato .pdf. 

Em seguida, localize seu relatório para carregar (Figura 53). 



 

MANUAL DE UTILIZAÇÃO GTOPO 

 

35 

Av. Paulo VI, 1952 (novo n 184) • Sumaré • CEP 01262-010 • São Paulo • SP 

(11) 4800-3157 • www.guandalinibr.com 

 

 

Figura 53 - Abrir relatório IBGE-PPP. 

 

Depois de importadas as coordenadas, clicar em . 

6.2. APLICAR MAPGEO2015 EM PONTOS DA PLANILHA .CSV 

Antes de utilizar esta função, é necessário que o MAPGEO2015 esteja instalado no computador. O 
MAPGEO2015 pode ser baixado e instalado gratuitamente e está disponível no endereço: 
https://www.ibge.gov.br/geociencias/modelos-digitais-de-superficie/modelos-digitais-de-superficie/10855-
modelo-de-ondulacao-geoidal.html?=&t=o-que-e. Em caso de dúvidas, o Anexo 8.3 mostra como baixar e 
instalar o MAPGEO2015. 

Para realizar o cálculo da ondulação geoidal para obter a altitude geoidal, ou ortométrica, é necessário 
importar o arquivo com extensão .csv seguindo as instruções no tópico 3.1. 

 

Figura 54 – Calcular ondulação geiodal e obter altitude ortométrica para pontos importados. 

Após clicar em Aplicar MapGeo abrirá uma janela que indica o progresso (Figura 55). 

 

Figura 55 - Interpolação MAPGEO2015 para obter altitude ortométrica. 

https://www.ibge.gov.br/geociencias/modelos-digitais-de-superficie/modelos-digitais-de-superficie/10855-modelo-de-ondulacao-geoidal.html?=&t=o-que-e
https://www.ibge.gov.br/geociencias/modelos-digitais-de-superficie/modelos-digitais-de-superficie/10855-modelo-de-ondulacao-geoidal.html?=&t=o-que-e
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6.3. IMPORTAR PONTOS DE ARQUIVO TXT 

É possível no GTOPO importar um arquivo de texto oriundo de outros softwares, aplicar MAPGEO ou até 
mesmo translação de base e depois exportar para um arquivo cuja extensão é .CSV e que pode ser importado 
posteriormente no ReachView. A importação pode ser feita de duas maneiras: descrita no Capítulo 3.1.2 ou 
no menu Ferramentas/Importar Pontos de Arquivo TXT (Figura 56). 

 

Figura 56 - Abrir menu Importar Pontos de Arquivo TXT. 

Após selecionar o tipo, selecione o arquivo de texto que deseja importar e clique em . Irá abrir a janela 
de configuração do arquivo de entrada (Figura 57). 

 

Figura 57 - Configuração do arquivo de texto a ser importado. 

Configure o delimitador do seu arquivo (Figura 58), qual é a linha inicial (Figura 59), a ordem das colunas 
(Figura 60) e também o tipo das coordenadas (Figura 61). 
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Figura 58 - Configuração do delimitador. 

 

Figura 59 - Linha inicial do arquivo. 

 

Figura 60 - Ordem das colunas. 

 

Figura 61 - Tipo das coordenadas. 
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7. EXPORTAR PRODUTOS 

Depois de realizar o processamento, os produtos podem ser exportados. O software GTOPO possui estas 
possibilidades: 

• Arquivo KML; 

• Desenhar pontos no AutoCAD; 

• Arquivo DXF; 

• Exportar CSV para ReachView; 

• Arquivo de Texto configurável; 

• Relatório PDF do processamento. 

7.1. EXPORTAR KML 

O GTOPO permite exportar os pontos em formato KML para posterior visualização no Google Earth, por 

exemplo. Para exportar este arquivo, na interface de processamento, clique em . 

7.2. DESENHAR NO AUTOCAD 

Além de exportar o arquivo, também é possível desenhar diretamente no AutoCAD se ele estiver aberto com 

um desenho ativo. Para isto, na interface de processamento clique em . Após clicar no 
botão, irá aparecer a caixa de configuração do arquivo CAD (Figura 62) onde é possível configurar: 

• Nome das camadas (Layer); 

• Cor das camadas; 

• Tamanho do texto (em milímetros); 

• Selecionar camadas a serem exportadas. 

 

Figura 62 - Configuração do arquivo a ser desenhado/exportado no CAD. 

O número das cores é o mesmo utilizado no CAD. A Figura 63 apresenta onde encontrar o índice das cores. 
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Figura 63 - Número da cor (Index color). 

Depois de configurar o modelo, clique em ‘Exportar’ para desenhar os pontos no AutoCAD (Figura 64). 
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Figura 64 - Desenho de pontos automático no AutoCAD pelo GTOPO. 

7.3. EXPORTAR ARQUIVO DXF 

Se o usuário quiser ir direto com os pontos processados para um software CAD, é possível, pois o GTOPO tem 
a ferramenta de exportar os pontos no formato DXF. Para exportar este arquivo, na interface de 
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processamento, clique em . Após clicar no botão, irá aparecer a caixa de configuração 
do arquivo CAD (Figura 62) onde é possível configurar: 

• Nome das camadas (Layer); 

• Cor das camadas; 

• Tamanho do texto (em milímetros); 

• Selecionar camadas a serem exportadas. 

O número das cores é o mesmo utilizado no CAD. A Figura 63 apresenta onde encontrar o índice das cores. 

Depois de configurar o modelo, clique em ‘Exportar’ para selecionar o diretório do arquivo DXF. 

7.4. EXPORTAR CSV PARA REACHVIEW 

Este botão tem a função de exportar os pontos que estão carregados no projeto atual em um arquivo com 
extensão .CSV formatado no padrão para ser importado no ReachView (Aplicativo de coleta do Emlid Reach) 
para que possam ser locados posteriormente! Para exportar este arquivo, na interface de processamento 

clique em . 

7.5. EXPORTAR COORDENADAS PARA ARQUIVO DE TEXTO CONFIGURÁVEL 

As coordenadas dos pontos podem ser exportadas em um arquivo de texto configurável, o qual o usuário 
seleciona quais campos deseja exportar, tipo de separador e linha de cabeçalho se necessária. Para abrir o 
menu de configuração do arquivo de texto, na interface de processamento clique em . Irá 
abrir a janela (Figura 65) para configurar: 

• Delimitador; 

• Campos a serem exportados; 

• Linha do cabeçalho (Com ou Sem). 
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Figura 65 - Configuração do arquivo de texto a ser exportado. 

O delimitador pode ser configurado de acordo com a FIGG. Basta selecionar dos disponíveis. 

 

Figura 66 - Delimitadores disponíveis no arquivo de texto. 

Os campos disponíveis estão listados na FIGG. É possível adicionar selecionando um campo disponível e depois 

clicar em . Para remover um campo selecionado, clique em cima dele e depois no botão 

. Também é possível ordenar os campos utilizando os botões  e . 
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Figura 67 - Campos disponíveis para exportação no arquivo de texto. 

A linha de cabeçalho será exportada quando o campo estiver marcado ( ). E não será 
exportada quando estiver desmarcado ( ). 

7.6. EXPORTAR RELATÓRIO DE PROCESSAMENTO 

Além das opções anteriores, para os pontos processados, é possível gerar um relatório de processamento 

(Anexo 0). Para gerar o relatório, na interface de processamento, clique em . 
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8. ANEXOS 

8.1. GUIA COLETA ÚNICO ARQUIVO BRUTO COM NOME DESCRIÇÃO E ALTURA 

Para perfeito aproveitamento da função descrita no Capítulo 3.2 é necessário que a coleta de dados em campo 
seja conforme descrito a seguir. 

1. Ligue e conecte-se ao seu Emlid Reach. 
2. Ligue a gravação de dados brutos na aba ‘Logging’. 
3. Cria um novo projeto na aba ‘Survey’. 
4. O receptor estará gravando dados enquanto estiver ligado, então faremos um levantamento Stop and 

Go. 
5. Quando estiver com o receptor no ponto em que deseja medir, na aba ‘Survey’, abra o projeto criado 

e em seguida inicie a coleta do ponto, informando seu nome, descrição e altura. Permaneça no ponto 
quando tempo julgar necessário para realizar o pós processamento. Antes de sair do ponto, pare a 
medição do menu ‘Survey’. 

Repita o passo 5 quantas vezes for necessário. 

No final, é necessário descarregar o arquivo bruto da aba ‘Logging’ e o arquivo da aba ‘Survey’ no formato 
.CSV. 

8.2. GUIA COLETA PONTOS ESTÁTICOS COM NOME, DESCRIÇÃO E ALTURA 

Para perfeito aproveitamento da função descrita no Capítulo 3.1.1 é necessário que a coleta de dados em 
campo seja conforme descrito a seguir. 

1. Ligue e conecte-se ao seu Emlid Reach. 
2. Posicione o receptor no ponto em que deseja medir e vá até a aba ‘Logging’ e inicie a gravação de 

arquivo Raw Data. 
3. Após iniciado, vá até a aba ‘Survey’, crie um projeto. 
4. Meça um ponto, coloque nome, descrição e altura da antena. A medição pode durar apenas 1 

segundo, pois ela é somente para estar no intervalo de rastreio do arquivo de observações que está 
gravando na aba ‘Logging’. 

Repita o passo 4 quantas vezes for necessário. 

No final, é necessário descarregar cada um dos arquivos estáticos na aba ‘Logging’ e o arquivo da aba ‘Survey’ 
no formato .CSV. 

8.3. GUIA COMO BAIXAR MAPGEO2015 
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8.4. MODELO DO RELATÓRIO DE PROCESSAMENTO 
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