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TCP – MDT 

Modelo Digital de Terreno - V 6.5 

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. 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. São os seguintes: 

 

 AutoCAD, Map 3D e Civil 3D versões 14 a 2014 (32 e 64 bits) 

 BricsCAD versões 9 a 14 

 ZWCAD versões 2009 a 2014+ 

Em sistemas operacionais Windows XP, Vista e Windows 7, em 32 e 64 bits. 

 

Possibilidade de realizar a instalação em distintas versões de CAD com um menu rápido 

com o qual iniciaremos a versão preferida. 

 

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. 

 

Interface de Usuário 
 

Além dos tradicionais menus de opções e barras de ferramentas, MDT6 inclue as faixas 

de opções (somente AutoCAD 2010 ou superior), que permite um acesso a todos os 

comandos de forma mais cômoda e rápida. Com descrições rápidas e conexão com 

sistema de ajuda. 

 

 
 

A maioria dos arquivos gerados pelo programa podem ser visualizados ou editados de 

forma rápida com duplo clic sem necessidade de ter o MDT iniciado. 
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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. 

 

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 layer, 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.  

 

 

Inserção individual de pontos, com possibilidade de 

especificar layer em que está desenhando, prefixo de layer, 

associação por grupos… 

 

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. Podem associar se a 

cada ponto um documento, desenho ou fotografia com um 

hipervínculo. 

 

Os pontos podem ter nomes alfanuméricos, sendo possível dentro de um mesmo 

desenho representar os pontos com diferentes formas e cores. 

 

 

 Também é possível obter novos 

pontos a partir de entidades do CAD 

desenhadas por outros programas 

(pontos, círculos, cruzes, blocos com 

ou sem atributos...). 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 realismo 3D com o objetivo 

de uma vista realista posterior. 
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Superficies 

 Definição de linhas rotura (obrigatórias) gráficamente, 

mediante sequência de pontos, códigos ou importando 

arquivos. Ferramentas para detectar vértices soltos, 

pontos em linha, cruzamentos e incongruências com a 

superfície, reparando ou marcando os erros. Visor de 

superfícies independente do CAD. 

 

Triangulação a partir de pontos automáticos ou tendo 

em conta linhas de rotura. Triangulação a partir de 

curvas com controles de comprimento e ângulo e 

minimização de triângulos planos. Desenho como 

linhas, faces 3D ou polifaces. Vista rápida.  

 

Criação de superfícies utilizando múltiplos contornos ou 

designando zonas de atuação. Edição interativa de 

triangulação, permitindo inserir, apagar e inverter uniões. 

Linhas de contorno e ilhas. Incorporação de novos pontos ao 

modelo. Múltiplas superfícies em um desenho.  

 

Comandos para a criação de superfícies com cota fixa ou 

variável, movimentos de terra por cotas de terreno ou limite 

de plataforma, assim como cálculo do terreno modificado 

usando um alinhamento e perfis transversais gerados.  

 

Movimentos de terra por topo de corte, base de aterro, cabeça de talude, por talude 

entre superfícies etc. Cálculo de cota ótima para minimização do volume. 

Arredondamento automático. Desenho personalizado dos parâmetros de apresentação. 

 

Comando para criar superfície a partir de dados SRTM 

(Shuttle Radar Topography Mission) da NASA. Desta 

forma pode-se criar um modelo digital aproximado de 

qualquer zona do planeta especificando suas 

coordenadas. 

 

Possibilidade de converter malha ou superfície, 

nuvens de pontos do terreno em formato LIDAR. 

 

 

Geração de Curvas de Nível 

Geração de curvas de nível como polilinhas ou objetos 

de curvatura. Curvas com cotas especiais. Modificação 

automática da curvatura após mudança na triangulação. 

 

Cotagem inteligente sem cortar as curvas, controlando 

estilo, tamanho, layer, etc. em modo manual, 

automático ou por linhas de direção. Rotulação adicional 

de cotas. 

Comandos para adicionar vértices, editar cotas de 

curvas, discretizar polilinhas e splines, etc.  

 

Generalização e suavizado com diferentes algoritmos. Ferramentas para recortar e unir 

curvas de nível, realizar interpolação manual ou automática de curvas, verificar cotas de 

curvas, etc. 
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Alinhamentos em Planta 

Ferramentas para encaixe de linhas, curvas e 

espirais, permitindo controlar raios e 

parâmetros, assim como, as recomendações de 

construção de estradas. 

 

Definição gráfica e/ou numérica de eixos e 

conversão a um estado de alinhamentos, que se 

utilizam nos processos de obtenção de perfis 

longitudinais e transversais. Encaixe de curvas e 

espirais. Edição interativa de vértices. Cotação 

automática. Lista de pontos e intervalos. 

Conversão de eixos procedentes de outras 

aplicações existentes no mercado. Lista de 

interseção e distâncias entre eixos. 

 

Listas de interseção e distâncias entre eixos. Comandos para localização da posição de 

um PK determinado em um eixo. Definição avançada de segmentos, com cálculo 

automático de perfis, controle de erros em terreno e seções e edição interativa. Definição 

avançadas de blocos para inserção em um desenho dos perfis ou vistas 3D. Geração e 

edição avançada de superlargura e superelevação. Verificação do comprimento de 

instruções e regas ( 3.1-IC). 

 

Editor externo independente do CAD. Aviso para atualização automática de arquivos de 

eixos e sua edição. Desenho de diagrama de curvatura a partir de eixo ou dados da via. 

Importação simultânea de distintos eixos no desenho atual. 

 

Perfil Longitudinal 

Cálculo e representação simplificada de perfis 

longitudinais e transversais a partir da triangulação, 

cartografia digitalizada em 3D ou arquivos de tramos. 

Perfis por regressão. Entrada manual. Perfil rápido a 

partir de superfície. 

 

Interpretação de ilhas na superfície para a geração dos 

perfis. 

 

Edição independente de AutoCAD de perfis 

longitudinais, com possibilidade de visualização de 

múltiplos perfis. 

 

Desenho de perfis personalizaveis, com modificação da 

ordem do desenho, tamanho e estilo de texto, cotas, 

justificação, etc. Utilização de espaço modelo e espaço 

papel. Projeção de polilinhas 3D sobre perfis longitudinais 

e transversais. Desenho de blocos personalizados sobre o 

terreno ou o pente de perfil. Representação da cartografia 

como elemento de pente de perfil. 

 

É possível representar em um só perfil vários terrenos e 

vários greides, com curvas verticais e cotas respectivas, 

cotas vermelhas, distâncias parciais e a origem, 

diagramas de curvatura e superelevações, numeração, 

blocos inseridos, localização de interseção de vias, etc. 
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Perfiles Transversales 

Obtenção de perfis considerando plataformas, 

valetas, pavimentos, superelevações, etc. Edição 

gráfica e numérica avançada dos perfis, seções 

tipo e greide. Visualização simultânea de vários 

perfis. Cálculo e representação de superfícies, 

superelevações, cotas, etc. Desenho em espaço 

modelo e espaço papel. 

 

Aplicação de reforços e extensões. Prolongação 

automática do terreno. Inserção de perfis 

transversais em diferentes fases de evolução de 

um terreno. 

 

 

Geração de terreno modificado com vista previa e edição. Obtenção de perfis a partir de 

pontos topográficos. Cálculo de perfis a partir de seções simples. Projeção de polilinhas 

3D sobre perfis transversais.  

 

 

Possibilidade de desenhar vários terrenos de 

forma simultânea. 

 

Representação de perfis com grade. Desenho 

de blocos associados às estruturas. 

Personalização do desenho de perfis. 

 

Personalização dos parâmetros associados a 

cada um dos perfis. 

 

Visualização em tempo real dos perfis 

transversais a partir da posição do cursor 

sobre a planta ou a partir do Perfil longitudinal 

desenhado. 

 

Ferramentas para a geração de superelevação 

a partir de transversais, construção de aterro sanitário, projeção de pontos de 

transversal sobre o levantamento atual, etc. 

 

 

 

Definição de diferentes seções de tubulação com 

suas correspondentes camadas de terreno, material 

de cama, diâmetro da tubulação, etc. 

 

Desenho de cortes das seções de tubulação 

associadas a escoamento de água, especificando o 

cálculo as superfícies de cada um dos materiais 

assim como a própria tubulação. 

 

Lista completa de volumes tanto dos distintos 

materiais como do volume de ocupação da 

tubulação. 
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Definição de Greide 

 Desenho de greides de forma 

gráfica e/ou numérica: especificando 

P.K. e cota dos vértices, distâncias e 

declividade, por polilinha ou 

mediante a importação de arquivos. 

Otimização automática. 

 

Podem-se definir acordos verticais 

circulares, parabólicos simétricos e 

assimétricos.  

 

Edição de curvas verticais com 

ajuste mediante ao raio ou 

parâmetro, tangente, ordenada máxima ou ponto de passagem com informação em 

tempo real. Comprovação de normativas quanto a visibilidade, escostas e sobreposições. 

Cálculo do volume de forma automática a partir de qualquer modificação de uns de seus 

vértices o acordos. 

 

Editor avançado de greides com entrada gráfica e 

numérica. Ferramentas para deslocar greides em 

PK e cota, inverter e converter a partir de perfis 

longitudinais.  

 

Ferramentas para comparação de greides. 

Desenho de greide com personalização dos 

parâmetros de apresentação. 

 
     Seções Tipo 

 

Desenho das seções aplicáveis a cada tramo de 

um alinhamento, tanto em projetos urbanos 

(composição de vetores) como em projetos de 

estradas (compostos faixas, bermas, 

separadores ...) 

 

Identificação de vetores em definição de 

plataformas: faixa de rodagem , berma 

interior, exterior, mediana, berma, berma de 

aterro etc. Controle dos vetores curvos e suas 

condições, assim como pontos de articulação. 

Pendente da subrasante fixa, paralela, 

dependente do aterro ou outra plataforma 

diferente. Vetores de dimensão variável. 

Aplicação dos vetores de plataformas por 

critérios de corte ou aterro. Menu contextual 

para a edição dos vetores de plataforma. 

Possibilidade de definir elementos vetoriais e 

blocos a colocar no canteiro central. Taludes 

de corte e aterro com bermas e número 

variável de vetores. Definição de múltiplas 

camadas de pavimento com diferentes 

espessuras e materiais. Bibliotecas de 
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catálogo de pavimentos com normas de estradas 

Definição de espessura mínimo e máximo de reforço e expansão. Definição de geologia 

com espessura de terra vegetal, terra, transito e rocha. Suporte de estruturas, muros 

com distância ao eixo ou condicionado pela longitude do talude. Caixas de aterro. 

As valas ou taludes podem se conectar bem ao pé ou cabeça do pavimento. Definição de 

valas de salvaguarda. Interpolação de espessura de pavimento. Definição de ultimo lance 

de talude e bermas de despeje. 

Criação automática de seções e concessão ao 

eixo a partir do desenho em planta. 

Consignação de propriedades das polilinhas do 

desenho para definição de canteiros, muros, 

meio-fio…. 

Concessão de texturas foto realista a cada um 

dos vetores que compõem a seção tipo. 

Vista em planta previa da concessão de 

plataformas realizadas, com possibilidade de 

realizar qualquer mudança sobre a própria 

janela. 

Definição de caixas de aterro com uma profundidade e um talude de contato 

determinado. 

Locação 

Criação de estação de implantação por 

diversos métodos. Cálculo e implantar de 

pontos em planta a partir de estações, 

pontos sobre eixo, Pk e deslocamento, 

intervalos, etc. usando suas coordenadas 

ou a partir de zero recíproco. Análises de 

pontos a partir das suas coordenadas.  

 

Análises, controle e relatório de um 

levantamento sobre um modelo digital do 

terreno modificado e/ou sobre perfis 

elaborados de desenho.  

Comando de locação de polilinhas com 

respeito a eixo. 

Lista de vértices de plataforma, valas, 

taludes, vértices de caixas. Lista de cotas. 

Possibilidade de locar com ou sem bases de estação e orientação em todos os comandos. 

Múltiplas listas. 

Volumes 

Cálculo de volumes a partir do 

comparativo entre malhas, superfícies ou 

perfis transversais. Representação 

gráfica das zonas de corte e aterro com 

gradiente de cores. Possibilidade de 

aplicar a correção por curvatura segundo 

o eixo de projeto. 
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Volumes por referência de uma ou várias polilinhas. 

 

Cálculo de volumes de camadas de pavimento. Relatórios detalhados de cada um dos 

volumes calculados, corte, aterro, terra vegetal em corte, terra vegetal em aterro ... 

 

Correção por curvatura em volumes por diferença de perfis transversais. 

Cubicagem rápida para procurar a percentagem executada de obra a partir de um 

arquivo de pontos X,Y,Z ou PKs e cotas. Relatórios diferentes para cada um dos métodos, 

com estimativa do erro máximo. 

Listas de áreas, volumes, medições de transversais, medições de camadas de pavimento, 

medições e transversais, etc. Volumes por seção simples. 

Lista de medições de taludes em planta e alçado. 

Eliminação de determinados intervalos entre perfis para delimitar as zonas de interesse 

para a cubicagem e evitar zonas não calculadas. 

  
  

Representação do diagrama de massas, com diferentes tipos de diagramas, cálculo de 

movimentos de terras, definição de zonas de bota-fora e empréstimo, tabela de custos 

de transporte. Geração de listas, onde podemos visualizar volumes de terras deslocados, 

distancias de transporte e custos associados ... 

 

Mapas – Realismo 

Malha tridimensional do terreno, a partir de superfície ou curvas de nível. Mapas de 

encostas, direções, mapa de altura e visibilidade. Desenho de sólidos com atribuição de 

materiais. Desenho de anáglifos para visão em relevo. 
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Comandos de visualização do terreno e percurso por estrada com modos de 

deslocamento e órbita, orientação do observador, movimento sobre a superfície e 

distância até ao objetivo. Geração de vídeos com apresentações de alta qualidade, em 

formato AVI. Efeitos de suavização, neve, iluminação, sombreado, etc. 

 

Desenho de linhas brancas da rodovia. Recorrido por polilinha (selecionada de um dxf ou 

criada manualmente). 

 

 

 
 

Bibliotecas com diferentes tipos de texturas realistas. Também se incluem objetos 3D em 

formato 3DStudio, para incorporar nas apresentações. Possibilidade de definir novas 

texturas, incluindo a possibilidade de utilizar ortofotos como uma textura. 

 

Mudanças de parâmetros das texturas (imagem, escala, orientação). Possibilidade de 

incluir novas texturas. 

 

Inundação da superfície indicando cota e ponto. Caída de água. Gestão de lugares. 

Aparência do céu e fundo configuráveis. Incluir dxf sobre a superfície. Ver malha de 

triângulos sobre a superfície. Cálculo de perfis sobre a superfície. Medição de distâncias. 

 

 

Acesso desde o CAD a serviços de mapas através de Internet (Web Map Services) como 

os que oferecem Cadastro, SIGPAC, PNOA e outras entidades públicas e privadas. Para 

eles basta especificar, sobre um desenho em coordenadas UTM, uma janela em tela, 

eleger o serviço e de forma automática o programa inserirá uma imagem no lugar 

apropriado. 
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Inserção múltipla de imagens georreferenciadas em diversos formatos, e ferramenta 

para a georeferenciação de imagens. 

 

Suporte de imagens em formato MrSid, ECW e JPEG2000. 

 

Carrega superfícies, malhas de MDT (binário e ASCII) e malhas LIDAR. 

 

Exportação de informações de pontos, bases, superfície e desenho ao Google Earth. 
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Utilidades 

Ferramentas de terminação de planos: desenho de cruzamentos, taludes, divisão em 

folhas, etc. Ferramentas de controle de níveis. Elevação de entidades. 

 

Opções de parcelamento para atribuição de superfícies por parcelas ou perpendiculares 

para um lado, vértice e rotação, etc. Cotagem. Identificação, listagem e exportação para 

bases de dados. 

 

Novos comandos para rotulagem de coordenadas, numeração de objetos, acesso a web 

suporte, download de atualizações, envio de desenhos e arquivos associados, etc. 

 

 
 

Requisitos 

CAD AutoCAD versões 14 a 2014 e compatíveis 

BricsCAD v versões 9 e 14 

ZWCAD versões 2009, 2010, 2011, 2012, 2012+ e 2014+ 

Sistema Operacional Windows XP / Vista / 7 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 
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