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Resumo: O projeto visa desenvolver um Modelo 

Físico Virtual visando o desenvolvimento de uma 

ferramenta pedagógica, a qual deverá facilitar a 

aprendizagem proporcionando maior interação entre os 

conceitos de topografia e o aluno, devendo ser de fácil 

manipulação. Poderá ser utilizada em disciplinas que 

envolvam o traçado de geometria de rodovias como 

apoio a visualização tridimensional dos conhecimentos 

desenvolvidos em matemática e física aplicada a 

traçados em planta, perfil e seções transversais. 

 

 

1. Introdução 
Usando como base uma carta topográfica do 

município de Luís Antônio (SP) e no trabalho 

“Estratégia de ensino em geometria de vias de 

transportes: abordagens através de um modelo físico 

pedagógico” (CRESO PEIXOTO, 1993), visa o 

desenvolvimento de uma ferramenta pedagógica 

associada a um traçado de rodovia, que consiste na 

representação do traçado do lugar geométrico do eixo da 

via bem como seus elementos associados aos elementos 

de topografia, curvas de nível e outros acidentes 

topográficos, que em representação em duas e três 

dimensões possibilita a visualização e a compreensão 

das escalas e ângulos sob diversos pontos de vista, 

assim como facilitam o estudo e implantação de novas 

construções, estruturas e projetos rodoviários. Tornando 

possível a inserção de novos elementos e o posterior 

estudo de seus impactos na região. 

 

 

2. Metodologia 
A metodologia utilizada é baseada nas diretrizes 

fornecidas pelos livros Highway Engineering e na 

apostila Introdução à Geometria de Vias, estes fornecem 

dados e o modo como elaborar um projeto de rodovia 

Após a elaboração do projeto de rodovia em 2D, o 

mesmo deve ser projetado no software AutoCad em três 

dimensões. 

 

3. Resultados 
A primeira parte do trabalho é a elaboração da 

Rodovia sobre um terreno na cidade de Luiz Antônio, a 

parte destacada é a intersecção de duas retas 

apresentando em foco a curva gerada pelas mesmas, são 

apresentados elementos como as estacas e as curvas de 

nível, isto pode ser observado na Figura 1. 

 

 

    

Figura 1 – Detalhamento da concordância da Rodovia. 

 

Após o desenvolvimento da Rodovia inicia-se o 

processo de implantação em 3D, a rodovia e o terreno 

ganha três dimensões, a Figura 2 é um exemplo das 

curvas de nível em representação 3D. 

 

 
Figura 2 – Projeção do terreno em 3D. 

 

4. Conclusões 
É possível identificar de maneira clara a passagem 

da rodovia pela topografia, verificando os lugares onde 

foram necessários corte e aterro. O modelo visual assim, 

atinge o objetivo de ser uma ferramenta pedagógica de 

aprendizagem.  
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