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TCP – MDT 

Modelo Digital de Terreno - V7 

Versão Profissional 

Introdução 

A Versão Profissional foi desenvolvida para ajudar o usurário em todas as fases de 
realização de um projeto no âmbito da Topografia e Engenharia Civil, incluindo toda a 
funcionalidade da versão Standard. Os principais usuários são administrações públicas, 
empresas construtoras, gabinetes de engenharia, arquitetura, urbanismo e empresas 
dedicadas a movimentação de terras, explorações de pedreiras, mineração, meio 
ambiente, etc., assim como profissionais independentes. 
 
Oferece uma grande facilidade de funcionamento com elevadas prestações. Funciona 
com uma ampla variedade de versões de sistemas CAD, facilitando a troca de informação 
entre usuários através de desenhos em formato DWG. 
 
Demonstra oferece uma alta versatilidade através da importação e exportação de 
arquivos em formatos ASCII convencionais e standard LandXML. A geração de resultados 
pode-se obter também em ASCII, HTML, Word, Excel e PDF. 
 
Avisa periodicamente as atualizações disponíveis, mostrando a relação de mudanças e 
permitindo instala-las no momento ou mais tarde. 
 

Pontos Topográficos 

O programa trabalha a partir de coordenadas obtidas de qualquer estação total ou GPS, 
convertendo arquivos procedentes de controladores de dados ou de qualquer aplicação, 
mediante um potente gestor de formatos. 
 
Dispõe de visualizador de pontos independente do CAD, com controles de visualização, 
órbita 3D, etc. 
 
Os pontos são objetos 
inteligentes de CAD, assim 
podendo apagar, mover, trocar 
camada, etc., como também 
blocos com atributos, que facilita 
a compatibilidade com outras 
aplicações do sistema CAD.  
 
Além disso, podemos executar 
todo tipo de operações de 
edição, tais como: interpolar, 
trocar cotar, classificar por 
níveis, filtrar, atribuir códigos, 
rotular suas coordenadas, 
agrupa-los, modificar sua 
visibilidade, etc.  
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As coordenadas podem 
modificar se com um editor 
similar a uma folha eletrônica. A 
seleção se realiza por número, 
nível, cota, grupo, código ou 
graficamente.  
 
Também é possível obter novos 
pontos a partir de entidades do 
CAD desenhadas por outros 
programas (pontos, círculos, 
cruzes, blocos com ou sem 
atributos, nuvens de pontos, 
etc.) com a possibilidade de 
detectar o tipo de entidade 
mediante designação gráfica.  
 
 

Os pontos podem ser representados com diferentes formas e cores em um mesmo 
desenho. O programa desenhará automáticamente a planimetría e as linhas de 
mudanças de encostas usando sua 
base de dados de códigos, em que 
podem definir camadas, cores, tipos 
de linhas, espessura e tramas de 
códigos de pontos. Em cada código é 
possível atribuir blocos diferentes 
para planta, elevação e 3D com o 
objetivo de uma vista realista 
posterior. 
 
Por último, podem associar se a 
cada ponto um documento, desenho 
ou fotografia com um hipervínculo. 
 
 
 

Superficies 

As linhas de rotura podem se definir graficamente, mediante seqüência de pontos, 
códigos ou importando arquivos. Oferece ferramentas para detectar vértices soltos, 
pontos em linha, cruzamentos e incongruências com a superfície, reparando ou 
marcando os erros.  
 

A triangulação pode-se criar a partir de 
pontos, com o sem linhas de rotura e 
aplicando controles de ângulo, longitude 
maxima, minimização de triângulos planos 
e reparação de vazios. 
 
As superfícies podem ter multiples 
contornos o ilhas, e podem se desenhar 
como linhas, faces 3D ou polifaces, no 
próprio CAD ou em um visor 
independente.  
 
Existem diversos comandos para edição 
interativa da superfície, permitindo inserir, 
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apagar, e inverter uniões assim como apagar e inserir novos pontos.  
 
As operações avançadas de 
superfícies incluem ferramentas 
para a criação de superfícies com 
cota fixa ou variável para 
execução de movimientos de 
terra por cotas de terreno ou 
explanação, cabeça de 
desmonte, cabeça ou pé de 
aterro, talude entre superfícies, 
etc. 
 
Istos comandos incluem opções 
para determinar a cota otima 
com objeto de equilibrar os 
volumes de desmonte e aterro. 
 
O programa inclui a importação 
dos formatos mais habituais, incluindo nuvens de pontos do terreno em formato LIDAR 
(LAS), e também a exportação para formatos de 3D Studio (3DS), Collada (DAE) e 
Google SketchUp (SKP), facilitando a posibilidade de realizar imagens a partir de dados 
processados por MDT. 

 
Por ultimo, dipõe de um comando 
para criar uma superfície a partir 
de dados SRTM (Shuttle Radar 
Topography Mission) da NASA, 
obtido através de Internet. 
 
Desta forma pode-se criar um 
modelo digital aproximado de 
qualquer zona do planeta 
especificando suas coordenadas. 
 

 

 

Geração de Curvas de Nível 

MDT pode gerar curvas de nível com um intervalo ou com cotas especiais, e atualizam-se 
automaticamente com cada mudança na triangulação. 

 
As curvas podem-se rotular em modo 
manual ou automático, com 
personalização do estilo tamanho e 
camada. Outro comando permite 
colocar rótulos adicionais em qualquer 
posição sobre a superfície.  
 
Também existem outros comandos para 
interpolar, recortar e unir curvas, 
adicionar vértices, editar curvas, 
discretizar polilinhas e splines, detectar 
erros na cota, etc.  
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Outras ferramentas fazem possível a importação de arquivos em formato shape, DGN, 
etc.  
 

Alinhamentos em Planta 

Os alinhamentos horizontais que serão 
utilizados em perfis longitudinais e 
transversais podem-se criar de forma 
interativa desenhando em tela, e 
também a partir de polilinhas, entrada 
numérica ou importando arquivos dos 
formatos comerciais mais habituais. 
 
A cotação dos eixos é feita 
automaticamente com estilos 
personalizáveis, e seus vértices podem 
ser editados.  
 
Também pode-se comprovar se os 
valores de rádios e parâmetros 
cumprem a normativa de estradas.  
 
Outros comandos permitem além de encaixar alinhamentos baseadas em retas, curvas e 
espirais e que podem ser fixas, giratórias ou acopladas, sendo assim mais fácil ou 
desenho do traçado. 

 
MDT inclui outras ferramentas para 
rotulagem de quadros de curvas, 
geração de informes por intervalos, 
cálculo de distâncias e interseções 
entre eixos, etc. 
 
Uma vez definido o eixo podem-se 
gerar superlargura, e pode-se escolher 
as tabelas aplicáveis segundo ou pais.  
 
Um segmento de MDT está composto 
dos eixos em planta e alçado, perfis 

longitudinais e transversais, superlargura, superelevação e seções tipo. Depois de 
relacionar todos estes elementos é possível desenhar os perfis longitudinais e 
transversais do projeto, representar o terreno modificado e obter tudo tipo de informes 
para medições, locações, etc.  
 

Perfis Longitudinais 

Os perfis longitudinais podem ser calculados a partir de uma superfície, cartografia 
digitalizada em 3D ou por regressão mediante pontos proximos ao eixo. O comando perfil 
rapido permite ao usuario desenhar uma linha sobre a superfície e mostrar rapidamente 
o perfil. 
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Os perfis podem-se atualizar 
automaticamente quando houver 
mudado o eixo ou a superficie 
original. Além disso conta com um 
potente editor de perfis 
independentemente do CAD, que 
permite edição grafica e numerica.  
 
O desenho é totalmente 
personalizável, incluindo o uso do 
espaço papel ou modelo, modelo 
de folhas, estilo, justificação e 
tamanho de textos, etc. Além de 
pode-se escolher a informação 
numerica para rotular no perfil 

entre uma ampla lista de elementos (distancias para origen e parciais, cota de terreno, 
cota de greide, escostas, etc.). Também podem-se inserir blocos definidos pelo usuario 
nas ubicações desejadas.    
 
É possível representar em um só perfil um ou varios terrenos e greides, incluindo os 
quadros de caracteristicas dos acordos verticais, diagramas de curvatura e 
superelevações, intersecção com outras vias, etc.  

Perfis Transversais 

Os perfis tranversais de terreno 
tambén podem-se obter a partir de 
pontos, superfície o malha, 
cartografía digitalizada em 3D o 
mediante a conversão de arquivos 
dos formatos mais habituais. Os 
perfis de projeto geram-se 
considerando também as seções 
tipo, as superlarguras e 
superelevações. 
 
Além de pode-se ver em tempo 
real simplesmente movendo o 
cursor sobre o desenho em planta 
ou a partir do perfil longitudinal. 
 
O desenho é altamente personalizável, pelo que pode-se usar espaço modelo ou, 
adicionar e cota de referência e escolher os elementos que devem ser rotulados (PK, cota 
do terreno, cota de greide , áreas e volumes, superlarguras, etc.) Também é possível 

inserir blocos e projetar polilinhas 3D sobre 
os perfis.  
 
MDT permite aos usuários desenhar vários 
perfis simultaneamente, para ver diferentes 
camadas ou fases de evolução do projeto. 
Um potente editor permite modificar os 
perfis graficamente movendo os vértices ou 
numericamente modificando distâncias ou 
cotas. Se modificam-se o eixo ou a 
superfície original os perfis podem-se 
atualizar automaticamente.    
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Além de, dispõe de um grande numero de utilidades adicionais, entre as destacam-se a 
geração de superlarguras a partir de transversais, 
construção de aterro sanitário, projeção de pontos 
de transversal sobre o levantamento atual, etc. 
 
MDT também incorpora comandos especiais para o 
desenho de seções de tubulação, permitindo a 
definição da suas camadas, diâmetro da tabulação, 
etc. 
 
Com esta informação permite-se o desenho dos 
cortes associados aos escoamentos de água, 
rotulando as superfícies calculadas de cada um dos 
materiais, assim como o da própria tabulação.  
 
 

Definição de Greide 

Os alinhamentos verticais podem-se 
definir a partir de uma polilinha, 
parámetros (PK e cotas ou distancias 
e escostas), ou mediante importação 
de arquivos.  
 
Os acordos verticais podem ser 
circulares ou parabólicos (simétricos 
e assimétricos), e podem ser 
editados mudando o radio ou 
parâmetro, tangente, ordenada 
máxima ou ponto de passo, 
mostrando em tempo real toda a 
informação sobre cotas, escostas e 
volumes estimados.  
 
O desenho atualiza-se automaticamente se mudam o eixo ou a superfície.    

 
MDT inclui ferramentas para gerar a 
greide otima, aplicar deslocamentos 
em PK ou cota, extrair de um perfil 
longitudinai, comparar dois greides, 
etc. 
 
Além de, pode-se verificar o 
cumplimento da normativa de 
estradas em quanto a visibilidade, 
escostas e caracteristicas de acordos. 
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Seções Tipo 

MDT permite desenhar seções 
aplicáveis a cada tramo de um 
alinhamento, tanto em projetos 
urbanos como de estradas. 
Podemos personalizar cada umo 
dos elementos como se descreve 
a continuação.  
 
As plataformas definem-se a 
partir de vetores tais como via, 
mediana, berma... O usuario 
pode criar sua própria biblioteca 
de vetores, personalizar as 
dimensões e o comportamento de 
cada um para decidir como 
aplicar superlarguras, texturas ou 
camadas de pavimento. Tambén pode-se definir a plataforma a partir de um desenho 
existente.  
 

As camadas de pavimento 
podem-se definir de forma 
independente para cada vector da 
plataforma, assim como as 
condições de aplicação da 
subrasante (escosta constante, 
paralela, segundo a superlargura 
ou variável). Também pode-se 
aplicar diferentes inclinações para 
esquerda e dereita do eixo, assim 
como no interior ou exterior da 
mediana. Por último, podem-se 
atribuir diferentes materiais a 
cada uma as camadas de firme.  
 

As valetas definem-se a partir de elementos vetoriais, e podem aplicarse para esquerda 
ou dereita e corte ou aterro.  
 
Taludes de corte e aterro. Existem distintas opções para a definição dos taludes: escosta 
constante, bermas ou variáveis. Também é possível atribuir os taludes condicionados 
segundo a altura, camadas de geologia, cotas de greide, etc.  
Além da seção tipo pode contemplar camadas de geologia, muros e estruturas, reforços e 
expansões, etc. 
 
MDT inclui ferramentas para La 
criação automática de seções a partir 
de um desenho em planta e alçado e 
estruturas, reforços e expansões, 
etc.  
 
A versão 7 dispõe além de uma 
assistente para o desenho 
automatico de interseções de 
tipologia diversa, entronques em 
buzina para ambos lados, vias de 
aceleração e desaceleração, ligações 
para rotundas, etc.  
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Locação 

Pode-se criar bases de estação de implantação por diversos metodos, e é possivel 
impantar pontos isolados, pontos sobre eixo, PK e deslocamentos, intervalos, vertices de 
polilinha, etc. com suas proprias coordenadas ou em relação as bases. 
 

Tudos os pontos implantados 
podem-se analisar em relação ao 
eixo indicando su Pk, 
deslocamentos e azimut.  
 
Também inlcui numerosas 
ferramentas de implantação de 
viales, com possibilidade de 
calcular e analisar elementos da 
seção, gerar lista de vértices de 
plataforma, valas, taludes, 
vértices de caixas, camadas de 
pavimento, cotas, etc.  
 
Outros comandos úteis permitem 
fazer a análise, controle, e 

informe de um levantamento sobre um modelo digital do terreno modificado e/ou sobre 
perfis elaborados de desenho.  

Volumes 

Os volumes de corte e aterro 
podem-se calcuar a partir do 
comparativo entre malhas, 
superficies ou perfis transversais.  
 
Os resultados de malhas e 
superficies representam-se por 
zonas mediante paletas de cores, 
com intervalo e legenda 
personalizavel.  
 
O calculo por perfis permite aplicar 
as correções de curvatura 
dependeno da geometria do eixo 
em planta e descartar intervalos 
que não são da medição.  

 
O calculo de volumes de camadas de 
pavimento inclui o relatório detalhado de 
cada um dos volumes calculados: corte, 
aterro, terra vegetal em corte, terra 
vegetal em aterro, reforços ... 
 
A utilidade de cubicagem rapida permite 
procurar a percentagem executada de obra 
a partir de um arquivo de pontos X,Y,Z ou 
PKs e cotas gerando relatórios diferentes 
para cada um dos métodos, com 
estimativa do erro máximo. 
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Outros arquivos adicionais são as listas de áreas, volumes, medições de transversais, 
medições de pavimento, medições de taludes, volumes por seção simples, etc.  

 

MDT conta com um grupoo de comandos para a gestão de diagrama de massas, com 
diferentes representações, cálculo de movimentos de terras, definição de zonas de bota-
fora e empréstimo, tabela de custos de transporte e geração de listas, com expresão de 
volumes de terras deslocados, distâncias de transporte, custos associados, etc. 

 

Mapas – Realismo 

MDT pode desenhar uma malha 
tridimensional a partir de superfície ou 
curvas de nivel, e podem-se gerar mapas 
de altitudes, encostas, orientações ou 
visibilidade desde um ponto. 
 
Inclui comando para inserir images 
georreferenciadas e ortofotos em sua 
posição real sobre o terreno e atribuir-as 
para uma superfície, ou bem atribuir 
texturas predefinidas para diferentes 
zonas. Outra biblioteca de objetos 3D 
também é util para mejorar as 
presentações.  
 

Outros potentes comandos permitem a 
visualização de terrenos e estradas com 
controles de deslocamentos e órbita, 
mudança de orientação do observador, 
movimento sobre a superfície e distancia 
para o objetivo. 
 
Também inclui a geração de videos com 
presentações de alta calidade e com efeitos 
de suavizado , neve, iluminação, sombreado, 
etc. Outras utilidades são medir distancias 
3D, obter um perfil rápido, simular 
inundação, etc. 
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Por outra parte, MDT permite o acesso para 
serviços web de mapas (WMS) oferecidos 
por entidades publicas e privadas, de forma 
que o usuário só deve especificar uma 
janela, escolher o serviço e o programa 
automaticamente vai ser inserido no 
desenho a imagem no lugar apropriado. 
Outra utilidade permite ao usuário exportar 
pontos, superfície e camadas do desenho ao 
Google Earth.  
 
 

 
 

 

Utilidades 

MDT dispõe de multiples ferramentas adicionais para presentação de planos, tais como 
numeração de objetos, reticulas de cruzamento e coordenadas, desenho de taludes, 
divisão em folhas, controle de camadas, elevação de entidades, etc.   
 
O menu de parcelas inclui opções para criar 
parcelar a partir de pontos, polilinhas ou 
arquivos em formato shape e ferramentas 
para divisão por superfície, paralelas e 
perpendiculres para um lado, azimut, 
longitude de fachada, etc. Também pode 
gerar diversos tipos de informes, exportar 
para base de dados,etc. 
 
Outros comandos permietem o acesso para 
a web de soporte, download de 
atualizações, envio de desenhos e arquivos 
associados, etc. 
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Requisitos 

CAD AutoCAD versões 2004 a 2015 e compatíveis 

BricsCAD versões 12 e 15 

ZWCAD versões  2012+ , 2014+ e 2015+ 

Sistema Operacional Windows XP / Vista / 7/ 8 / 8.1  em 32 e 64 bits  

Periféricos  Mouse ou dispositivo apontador 

Leitor CD-ROM  

Placa de vídeo  1024x768 pixels, compatível com OpenGL 

Recomendado chipset Nvidia ou ATI  

Disco 1 Gb espaço livre  

Memória Mínima 1 Gb  

Processador Dual-core 2 Ghz ou superior  
 

Consultar a página da web para mais detalles 

 
 

APLITOP S.L. 

Sumatra,9 – Urb. El Atabal 
E-29190 Málaga (Espanha) 

Tel: +34 95 2439771 
Fax: +34 95 2431371 

e-mail: info@aplitop.com 
Web: www.aplitop.com 

 

 


