
MINISTÉRIO DA DEFESA

EXÉRCITO BRASILEIRO

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA

CURSO DE MESTRADO EM ENGENHARIA DE TRANSPORTES

LEANDRO DA ROCHA VAZ

IMPLEMENTAÇÃO DE FERRAMENTA WEB PARA APRENDIZADO 

DE PROJETO GEOMÉTRICO DE ESTRADAS

Rio de Janeiro



2010

2



INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA

LEANDRO DA ROCHA VAZ

IMPLEMENTAÇÃO DE FERRAMENTA WEB PARA APRENDIZADO 
DE PROJETO GEOMÉTRICO DE ESTRADAS

Dissertação de Mestrado apresentada ao Curso de 
Mestrado em Engenharia de Transportes do Instituto 
Militar de Engenharia, como requisito parcial para a 
obtenção  do  título  de  Mestre  em  Ciências  em 
Engenharia de Transportes.

Orientador: Prof. Luiz Antônio Silveira Lopes - D.Sc.

Rio de Janeiro
2010



c2010

INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA

Praça General Tibúrcio, 80 – Praia Vermelha

Rio de Janeiro – RJ CEP: 222290-270

Este exemplar é de propriedade do Instituto Militar de Engenharia, que poderá 

incluí-lo  em  base  de  dados,  armazenar  em  computador,  microfilmar  ou  adotar  

qualquer forma de arquivamento

É permitida a  menção,  reprodução parcial  ou  integral  e a  transmissão  entre 

bibliotecas deste trabalho,  sem modificação de seu texto,  em qualquer meio que 

esteja  ou venha a ser  fixado,  para pesquisa acadêmica,  comentários e citações, 

desde  que  sem  finalidade  comercial  e  que  seja  feita  a  referência  bibliográfica 

completa.

Os conceitos expressos neste trabalho são de responsabilidade do(s) autor(es) 

e do(s) orientador(es).

629.04· Vaz Leandro da Rocha
V393 Implementação de Ferramenta WEB para Aprendizado 

de Projeto Geométrico de Estradas / Leandro da Rocha 
Vaz - Rio de Janeiro: Instituto Militar de Engenharia, 2010

146 p.: il.

Dissertação (mestrado) – Instituto Militar de Engenharia 
Rio de Janeiro, 2010.

1. Engenharia de transporte – 2. Infraestrutura de 
transporte. 3. Ensino à distância. 4. World Wilde Web. 
I. Título. II. Instituto Militar de Engenharia.

  CDC 629.04

2



INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA

ALUNO: LEANDRO DA ROCHA VAZ

IMPLEMENTAÇÃO DE FERRAMENTA WEB PARA APRENDIZADO DE 
PROJETO GEOMÉTRICO DE ESTRADAS

Dissertação de Mestrado apresentada ao Curso de Mestrado em Engenharia de 
Transportes  do  Instituto  Militar  de  Engenharia,  como  requisito  parcial  para  a 
obtenção do título de Mestre em Ciências em Engenharia de Transportes.

Orientador: Professor Luiz Antônio Silveira Lopes - D.Sc.

Aprovada em 03 de agosto de 2010 pela seguinte banca examinadora:

___________________________________________________________________
Professor Luiz Antônio Silveira Lopes – D.Sc., IME - Presidente

___________________________________________________________________
Professor Álvaro Vieira – M.Sc., IME

___________________________________________________________________
Professor Antônio Carlos Rodrigues Guimarães - D.Sc., IME

___________________________________________________________________
Professor Carlos Serman – D.Sc., VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. 

(CEFET-RJ)

Rio de Janeiro
2010

3



Às três mulheres da minha vida, Renata, Ludmila 

e Letícia.

4



AGRADECIMENTOS

Devo agradecer, e muito, a muitas pessoas pela realização deste trabalho, um 

marco em minha vida pessoal e profissional.

Inicialmente agradeço a minha família, ao meu padrinho Renato por estimular 

em mim o desejo de ser engenheiro, ao meu pai Djalma por me orientar e por saber 

escolher certo por mim quando não estava presente, a minha mãe Eloisa por todas 

as orações e a minha madrinha Márcia por todo o apoio.

Agradeço à minhas meninas, Renata pelo incentivo constante nos momentos 

difíceis,  e  a  Ludmila  e  Letícia  por  todos  os  momentos  de  alegria  e  felicidade 

compartilhados entre nós, que foram essenciais para aliviar os momentos de tensão. 

Aos amigos e colegas José Gustavo e João Darous pelo incentivo a cursar o 

mestrado, aos amigos Albino (em memória), Francisco e Gerardo que me permitiram 

conciliar minha atividade profissional e meu curso.

Aos amigos conquistados durante o curso: Analucia, Rosana, Marcilio, Manoel, 

Alexandre,  Rodrigo,  Barbará,  David,  Vanda,  Orivalde,  Neander,  José  Mauro, 

Amorim,  Castilho,  Custódio,  Hotta,  Tarcísio,  Tarciana,  Eudes,  Roberto,  André  e 

tantos outros pela solidariedade e pelo companheirismo.

Aos amigos da Planave Jorge, Fernando, Fábio e Mônica Cruz, ao meu irmão 

Gustavo e ao amigo Ângelo por suas contribuições diretas ou indiretas na conclusão 

deste Trabalho.

A todos os funcionários da Pós Graduação em especial  aos amigos André e 

Oazem.

Aos Professores da Pós Graduação: Álvaro, Cristina, Lopes, Vânia, Bustamante, 

Amorim, Quintella, Ben Hur, Guimarães, José Renato, Leão, Ferro, Carneiro, Ana 

Maria, Esther e Diogo, responsáveis não só pelas valorosas orientações, mas pela 

grande contribuição intelectual partilhada.

Faço  um  agradecimento  especial  ao  Professor  Álvaro  Vieira  pela  preciosa 

contribuição dada na escolha do tema e do título deste trabalho.

Ao  meu  orientador  Luiz  Antônio  Silveira  Lopes que  me  orienta  desde  2006 

quando tive meu primeiro contato com o IME, pelos ensinamentos, pelo respeito, 

pela orientação e acima de tudo por sua amizade.

5



Aos  membros  da  banca:  Professor  Álvaro  Vieira,  Professor  Antônio  Carlos 

Rodrigues  Guimarães e  Professor  Carlos  Serman  por  suas  observações, 

comentários e contribuições a este trabalho.

Ao Professor Carlos Serman por participar de forma marcante em minha vida 

profissional e acadêmica, em diversas etapas, culminando com este trabalho.

6



"Não  se  pode  ensinar  alguma  coisa  a  alguém, 
pode-se apenas auxiliar a descobrir por si mesmo."

Galileu Galilei 

7



SUMÁRIO

LISTA DE ILUSTRAÇÕES                                                                                             .........................................................................................  12  

LISTA DE TABELAS                                                                                                      ..................................................................................................  13  

8



LISTA DE ILUSTRAÇÕES

FIG. 2.1 PÁGINA INICIAL DO SISTEMA E-MEC....................................................24

FIG. 2.2 PÁGINA PARA CONSULTA TEXTUAL AO SISTEMA E-MEC.................25

FIG. 2.3 RESULTADO DA CONSULTA AO SISTEMA E-MEC...............................25

FIG. 2.4 GRÁFICO - TAXA DE CURSOS X REGIÃO.............................................28

FIG. 2.5 GRÁFICO – QUANTIDADE ESCOLAS X ESTADOS...............................29

FIG. 2.6 GRÁFICO – QUANTIDADE DE ESCOLAS X IGC....................................29

FIG. 2.7 GRÁFICO – IGC FX. 5 E FX.4 X ESTADO...............................................31

FIG. 4.1 FICHA DE AVALIAÇÃO DE SISTEMAS....................................................69

FIG. 4.2 GRÁFICO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA – NOTAS X PARÂMETROS.........71

FIG. 4.3 OPERAÇÃO – NOTAS X PARÂMETROS.................................................73

FIG. 4.4 HARDWARE – NOTAS X PARÂMETROS................................................74

FIG. 4.5 CAPACITAÇÃO – NOTAS X PARÂMETROS...........................................75

FIG. 4.6       RELACIONAMENTO COMERCIAL– NOTAS X PARÂMETROS                  ..............  76  

FIG. 5.1 FLUXOGRAMA DE SEQUÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO 
FINAL DE RODOVIA.................................................................................79

FIG. 5.2       Fluxograma de sequência para execução de Projeto Geométrico............80

FIG. 5.3 PÁGINA INICIAL DO MÓDULO................................................................82

FIG. 5.4 PÁGINA – UTILIZANDO O PROGRAMA..................................................83

FIG. 5.5 CAPÍTULO 3 DO MÓDULO – REVISÃO...................................................83

FIG. 5.6       CAPÍTULO   4   DO MÓDULO   –   EXERCÍCIOS PARA FIXAÇÃO                     .................  84  

FIG. 6.1     PÁGINA INICIAL DO SITE DA PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE   
TRANSPORTES
DO IME                                                                                                          ......................................................................................................  94  

FIG. 6.2       PÁGINA INICIAL DO IME                                                                              ..........................................................................  94  

FIG. 6.2 BOTÕES PARA ACESSO AS OPÇÕES DA PÁGINA..............................96

FIG. 6.3       PÁGINA INICIAL DO SITE                                                                            ........................................................................  97  

FIG. 6.4       PÁGINA MATERIAL DE APOIO                                                                    ................................................................  99  

FIG. 6.5 PÁGINA MÓDULOS DE ENSINO.............................................................99

FIG. 6.6       ÁREA DESTINADA A CONTATOS                                                             .........................................................  100  

9



LISTA DE TABELAS

TAB. 2.1 ORDEM DA PESQUISA............................................................................23

TAB. 2.2 RELAÇÃO DE ESCOLAS DE ENGENHARIA CIVIL DA REGIÃO 
CENTRO-OESTE......................................................................................26

TAB. 2.3 RELAÇÃO DE ESCOLAS DE ENGENHARIA CIVIL DA REGIÃO 
NORDESTE...............................................................................................26

TAB. 2.4 RELAÇÃO DE ESCOLAS DE ENGENHARIA CIVIL DA REGIÃO NORTE
................................................................................................................... 26

TAB. 2.5 RELAÇÃO DE ESCOLAS DE ENGENHARIA CIVIL DA REGIÃO 
SUDESTE..................................................................................................27

TAB. 2.6 RELAÇÃO DE ESCOLAS DE ENGENHARIA CIVIL DA REGIÃO SUL....28

TAB. 2.7 RANKING DAS ESCOLAS DE ENGENHARIA CIVIL...............................30

TAB. 2.8 RELAÇÃO DAS ESCOLAS DE ENGENHARIA CIVIL COM IGC FAIXA 5 E 
4................................................................................................................. 32

TAB. 2.9 EXEMPLO DE EMENTA - ITA...................................................................33

TAB. 3.1      ABORDAGEM TRADICIONAL X ABORDAGEM INTERATIVA                     .................  52  

TAB. 4.1 RELAÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROJETO GEOMÉTRICO...............59

TAB. 4.2      CUSTOS DOS SOFTWARES                                                                       ...................................................................  61  

TAB. 4.3 IDIOMA......................................................................................................62

TAB. 4.4 RELAÇÃO COM OUTROS SOFTWARES CAD........................................63

TAB. 4.5 MANUAIS / TUTORIAIS............................................................................64

TAB. 4.6 CONFIGURAÇÃO.....................................................................................65

TAB. 4.7 TREINAMENTO.........................................................................................66

TAB. 4.8 PLANILHA RESUMO DAS NOTAS...........................................................70

TAB. 5.1      MÓDULOS PARA APRENDIZADO DE PROJETO GEOMÉTRICO              ..........  85  

TAB. 6.1      RELAÇÃO DOS LINKS DISPONIBILIZADOS                                             .........................................  101  

10



RESUMO

Há  muito  que  o  processo  de  ensino  de  Projeto  Geométrico  de  estradas 
necessita complementar  a  parte conceitual  com a  introdução de  novos  recursos 
tecnológicos. A evolução as ferramentas utilizadas no meio profissional, aliada às 
possibilidades  geradas  pelo  avanço  da  computação  gráfica  dos  ambientes  de 
pesquisa via Internet podem e devem ser mais explorados.

O ensino ministrado atualmente nas escolas técnicas e escolas de engenharia 
deixa  lacunas  importantes  no  que  tange  ao  desenvolvimento  de  atividades  em 
ambiente computacional. 

A  ferramenta  computacional  é  hoje  largamente  utilizada  na  resolução  de 
problemas  concernentes  à  vida  prática,  e  sua  introdução  ao  processo  de 
aprendizado se faz mais que necessária. 

Assim,  o  presente  trabalho  procura  apresentar  uma  solução  para  a 
concatenação  dos  conceitos  teóricos  apresentados  no  ensino  tradicional  com o 
ensino  básico  necessário  para  a  aplicação  da  teoria  em ambientes  gráficos.  O 
resultado é a geração de material para apoio ao ensino através de uma plataforma 
de aprendizado a distância via WEB.
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ABSTRACT

For a long time the process of teaching Geometric Design of Roads needs to 
complement the conceptual part with the introduction of new technological resources. 
The development of tools used in the trade, coupled with the opportunities generated 
by the advance of computer graphics research environments of the Internet can and 
should be further explored.

The  currently teaching in technical  and  engineering schools leaves important 
gaps in terms of development of this discipline as to its practical use. 

The computational tool is now widely used in solving problems concerning the 
practical life; his introduction to the learning process becomes more than necessary.

The present work  seeks to present a solution to link the theoretical  concepts 
presented in traditional education with basic education required for the application of  
theory in graphical environments. The result is the generation of material to support  
education through a learning platform by WEB.
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1. INTRODUÇÃO

A  rápida  e  crescente  evolução  das  ferramentas  computacionais  vem 

proporcionando uma nova e promissora ferramenta de ensino. As bibliotecas virtuais 

vêm sendo largamente exploradas por alunos de diversos níveis. Pesquisadores e 

profissionais  vêm  concentrando  em  sites  as  mais  variadas  informações  sobre 

diversos assuntos.

O EDMC (ensino a distância mediado por computador), uma variação da EaD 

(educação a distância), vem sendo cada vez mais explorado por diversos campos de 

ensino, inclusive abordando temas relacionados à engenharia.

O ensino de engenharia, assim como em outras áreas, vem sofrendo profundas 

reestruturações ao longo do tempo. Em quarenta anos ficaram obsoletas as réguas 

de  cálculo,  pranchetas,  máquinas  de  escrever,  e  as  tabelas,  sendo  todos 

substituídos por processos gerados em computadores.

1.1 HISTÓRICO

O início do Ensino Formal  de Engenharia no país se deu com a criação da 

primeira Escola de Engenharia - a Academia Real Militar, criada em 4 de dezembro 

de 1810 pelo príncipe Regente (futuro Rei D.  João VI), vindo a substituir a Real  

Academia de Artilharia, Fortificação e Desenho, instalada em 17 de dezembro de 

1792.  A Academia  Real  Militar,  de acordo  com o Instituto Militar  de Engenharia 

(1999, p.2), “foi a primeira escola a funcionar nas Américas e a terceira do mundo,  

sendo antecedida somente pela Escola de Pontes e Calçadas, em 1747, na França 

e pela Academia de mesmo nome, em Portugal, em 1790”. 

O ensino nas escolas da época possuía uma tendência pragmática,  ou seja, 

considerava-se  válido o  conhecimento  baseado na  experiência,  desviando-se  da 

abstração. Porém, essa tendência esbarrou nas condições estruturais no país, perfil 

agroexportador.  Assim,  não  comportava  engenheiros  altamente  especializados, 

principalmente em tecnologia industrial (LAUDARES, 1992; CUNHA, 1999).
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No final  do século XIX o movimento  filosófico positivista influenciou as elites 

brasileiras. Assim houve a demanda pelas Escolas de Engenharia no Brasil, com 

valorização  do  ensino  enciclopédico  (CUNHA,  1999;  BAZZO;  PEREIRA;  VON 

LINSINGEN, 2000).

A crise de 1929 desmantelou a burguesia agroexportadora e, nesse contexto, as 

Escolas  de  Engenharia  voltaram-se  para  a  necessidade de  produção  industrial, 

permanecendo o caráter pragmático do Ensino. Romperam, portanto, com o estilo 

enciclopédico e passaram a focalizar o aspecto prático. Nessa fase, estruturou-se 

um modelo de ensino com maior ênfase na especialização do engenheiro sem, no 

entanto, perder as características de formação geral.

Kawamura (1981) afirma que houve uma ampliação das Escolas de Engenharia 

no  Brasil  após  a  II  Guerra,  principalmente  a  partir  de  1955,  pois  as  mudanças 

ocorridas no aparelho econômico propiciaram a utilização intensiva da tecnologia.

Os  cursos  de  Engenharia  foram  surgindo  de  acordo  com  a  demanda  do 

mercado. Atualmente já chegam a 44 modalidades, de acordo com o INEP (2005), 

de acordo com a Resolução n° 1.010 de 22 de agosto de 2005, que entrou em vigor 

no dia 1° de julho de 2007.

No  Brasil  dos  dias  atuais  há  uma  grande  demanda  por  profissionais 

especializados  em  infraestrutura.  O  avanço  da  produção  agroindustrial  e  o 

crescimento  da  economia  geraram  a  necessidade  de  investimentos  cada  vez 

maiores  nos  segmentos  responsáveis  pela  infraestrutura  de  transportes.  Essa 

demanda é absorvida por técnicos e engenheiros de especialização civil.

Os profissionais que militam por estes campos possuem formação abrangente e 

mais voltada para obras de forma geral. A especialização é um patamar ainda não 

alcançado, a nível acadêmico, pelo profissional responsável pelas obras e projetos 

de  infraestrutura  de  transportes,  especificamente  no  que  tange  à construção  de 

estradas.

O ensino de Projeto Geométrico de estradas não foge à problemática exposta, 

tendo disponível pouca carga horária, onde o professor procura aprofundar, dentro 

dos conceitos principais, o ensino teórico, muito analítico.

É neste momento que a internet aparece, para servir de ferramenta no auxílio ao 

aprendizado dos profissionais. Para viabilizar este apoio, porém, é necessário que 
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existam  boas  referências  de  consulta  disponibilizadas  de  forma  gratuita.  É 

necessário que o material de apoio esteja adaptado a uma linguagem de ensino.

1.2 MOTIVAÇÃO

Os cursos de Engenharia Civil são abrangentes e envolvem diversos campos de 

atuação. A carga horária tem de ser rateada entre as disciplinas de diversas áreas 

relacionadas à própria engenharia.

Ao se particularizar o ensino das técnicas de projeto e construção de estradas, 

especificamente no que tange à disciplina que aborda o projeto geométrico, observa-

se  que  a  carga  horária  disponível  é  insuficiente  para  uma  abordagem  mais 

contemporânea com as ferramentas que o mercado dispõe.

Assim,  o tempo que  o  professor  dispõe é  empregado para o aprendizado e 

reforço da parte conceitual da disciplina, relegando a uma ou duas aulas, geralmente 

no  fim  do  período,  para  uma  demonstração  de  uma  ou  outra  ferramenta 

computacional usualmente utilizada no mercado.

A  ausência  de  investimentos  no  setor  de  infraestrutura  gerou  ao  longo das 

ultimas décadas um decréscimo significativo na procura por este setor. O mercado 

ficou  defasado  de  profissionais.  A  recente  mudança  desse  cenário  gerou  uma 

supervalorização  dos  profissionais  remanescentes.  A  demanda  atual  e  para  os 

próximos anos é enorme,  existem os recursos financeiros para a implantação de 

novas estradas e para a modernização das existentes, porém a geração de projetos 

não consegue acompanhar esse ritmo.

O aquecimento  e conseqüente crescimento da economia nacional geraram a 

necessidade de investimentos em obras de infraestrutura. O mercado não estava 

preparado para  esta  demanda.  As  escolas de  engenharia civil  tendem a  formar 

profissionais  voltados  para  obras  e  projetos  de  edificações.  O  engenheiro  civil 

absorvido  por  este  mercado  necessita  de  ferramentas  adequadas  à 

complementação  de  seus  conceitos,  neste  caso  na  operação  de  softwares  para 

desenvolvimento de projeto de estradas.

É necessário que meios sejam disponibilizados para apoiar a formação de novos 

profissionais,  e  nesse  contexto  ele  deve  se  expandir  da  teoria  à  sua  aplicação 

através das ferramentas que aperfeiçoam e aceleram os processos.
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Num tempo  remoto  escolhas  erradas  significavam grandes perdas de  tempo 

com processos de retrabalhos, onde o tempo gasto para finalização do processo era 

o mesmo ou até maior que o já empregado.

Os  softwares  hoje  permitem  a  simulação  de  diversas  opções  efetivando 

soluções mais adequadas e econômicas às problemáticas relativas à concepção do 

projeto.  Dominar  a  operação  de  um  software  garante  ao  profissional  um 

posicionamento diferenciado no mercado.

1.3 OBJETIVOS

São objetivos deste trabalho:

 Apresentar  o  que  hoje  é  praticado  no  ensino  de  projeto  geométrico  nas 

universidades  através  da  pesquisa  e  da  análise  de  seus  ementários, 

demonstrando  assim a  ausência  da  combinação  do  ensino  teórico  e  sua 

aplicação através da utilização de softwares.

 Mostrar a potencialidade dos processos de Educação a Distância como opção 

à complementação do ensino.

 Escolher no mercado dos softwares de projeto de estradas um programa que 

agregue uma plataforma ao mesmo tempo rica em recursos e simples em seu 

aprendizado.

 Gerar módulos de aprendizado à distância para a utilização dos recursos de 

cálculo e desenho disponibilizados pelo software escolhido.

 Produzir  uma  ferramenta  de  apoio  ao  aprendizado  avançado  de  projeto 

geométrico de estradas, baseada em ambiente virtual, onde, dentro de um 

formato modular, disponibilizado de forma livre, é apresentada a metodologia 

para a realização de um projeto geométrico de estradas através da utilização 

de um software.

Inseridas  nesses  objetivos  estão  contidas  algumas  atividades  que  são 

essenciais  ao  seu  desenvolvimento,  atividades  estas  que  serão  abordadas 

inicialmente.
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 Pesquisa – ementas de universidades;

 Revisão de bibliografia – educação à distância;

 Comparação  para  escolha  de  software  –  determinação  de  programa  que 

apresente plataforma adequada ao aprendizado de projeto geométrico;

 Redação de  Módulos  de  Ensino –  material  para  auxilio  ao  aprendizado à 

distância

 Desenvolvimento de Site – concatenação das informações em ambiente livre 

para consulta.

1.4 DESCRIÇÃO DO TRABALHO

Este trabalho foi  desenvolvido em sete capítulos,  onde, de forma sequencial, 

foram desenvolvidas as seguintes atividades:

 Capítulo  1  –  Introdução:  descrição  introdutória  do  trabalho,  motivações  e 

objetivos desejados;

 Capítulo 2 – Considerações sobre os  ementários do ensino tradicional de 

Projeto  Geométrico de  Estradas:  através  de pesquisas realizadas justo  ao 

MEC  e  às  Universidades  procurou-se  contextualizar  o  ensino  tradicional, 

sendo apresentados os resultados obtidos e conclusões acerca da principal 

lacuna  encontrada  –  a  necessidade  da  incorporação  ao  aprendizado  da 

utilização de softwares;

 Capítulo 3 – A Educação à Distância: são realizadas considerações sobre o 

processo de educação à  distância como alternativa a complementação do 

ensino presencial;

 Capítulo  4  –  Considerações  sobre  Softwares  de  Projeto  Geométrico  de 

Estradas:  neste  capitulo  são  apresentados  os  principais  softwares  em 

utilização  no  mercado,  e  dentre  eles  é  feita  uma  seleção  baseada  em 

parâmetros que permitam o aprendizado de forma mais simples a um usuário 

iniciante;
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 Capítulo 5 – Módulos para o aprendizado à distância de Projeto Geométrico 

de Estradas: descrição da fórmula adotada para montagem dos módulos de 

ensino à distância, a partir do desenvolvimento de um projeto;

 Capítulo 6 – Plataforma Implementada para o Aprendizado à Distância: o Site, 

a  descrição  de  como  será  sua  utilização,  plataformas  e  como  foi  seu 

desenvolvimento.

 Capítulo 7 – Conclusões e sugestões de novos trabalhos.

18



2. CONSIDERAÇÕES SOBRE OS EMENTÁRIOS DO ENSINO TRADICIONAL DE 

PROJETO GEOMÉTRICO DE ESTRADAS

Para desenvolver a ferramenta de aprendizado à distância se faz necessário, 

preliminarmente, conhecer o que é praticado no meio acadêmico em seu modelo 

tradicional de ensino presencial.

Foram, então, realizadas as atividades de pesquisa buscando contextualizar a 

oferta, verificar a densidade desta oferta e analisar o conteúdo das ementas dos 

cursos de Projeto Geométrico.

As atividades pertinentes a este capítulo foram desenvolvidas de acordo com a 

seguinte ordem:

 Definição dos objetivos da Pesquisa

 Obtenção inicial dos dados;

 Análise dos dados iniciais;

 Seleção dos cursos;

 Obtenção das ementas;

 Análise das ementas.

2.1 OBJETIVOS DA PESQUISA

Uma pesquisa é um processo sistemático de construção do conhecimento que 

tem como metas principais gerar novos conhecimentos e/ou corroborar ou refutar  

algum conhecimento pré-existente (www.wikipedia.com.br).

Dentro  desta  ótica,  a  pesquisa foi  realizada  com o  objetivo  de  corroborar  a 

necessidade da incorporação das ferramentas gráficas ao processo de aprendizado 

aliado  a  problemática  relacionada  à  carga  horária  disponível  para  o  ensino 

conceitual.
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O  foco  da  pesquisa  se  concentrou  na  análise  dos  ementários  onde  eram 

buscados os conceitos principais a serem abordados e se verificar ou confirmar a 

ausência de tempo para o translado do conhecimento teórico para aplicação prática.

Os  dados  pertinentes  aos  ementários  foram  obtidos  através  dos  portais 

eletrônicos das escolas selecionadas para a amostragem realizada.

Em uma etapa preliminar foi necessária a aquisição de dados do Ministério da 

Educação, onde foram buscados os aspectos quantitativos e qualitativos dos cursos 

de engenharia civil em âmbito nacional. Na tabela 2.1 são relacionadas às fontes da 

pesquisa e os dados a serem adquiridos.

TAB. 2.1 – Ordem da pesquisa.

ORDEM FONTE DADOS

1 MEC Relação dos cursos de engenharia autorizados

Ranking das universidades

2 UNIVERSIDADES Ementários da disciplina em que é ensinado 
Projeto Geométrico de Estradas

2.2 OBTENÇÃO INICIAL DOS DADOS

A amostra analisada foi obtida através de dados disponibilizados em ambiente 

livre  para  consulta  nos  sítios  eletrônicos  do  Ministério  da  Educação  e  das 

Universidades Selecionadas.

Inicialmente  foi  buscada  a  informação  pertinente  ao  número  de  cursos 

autorizados de engenharia civil, informação obtida através do portal  eletrônico do 

Ministério da Educação (http://portal.mec.gov.br/).

Com esta informação pôde-se contextualizar a quantidade oferecida de cursos 

de engenharia civil por estados da federação.

Em  sequência,  buscaram-se  os  dados  do  ENADE,  o  Exame  Nacional  de 

Desempenho de  Estudantes que avalia  o  rendimento  dos  alunos dos  cursos  de 

graduação,  ingressantes  e  concluintes,  em relação  aos conteúdos programáticos 

dos cursos em que estão matriculados. 

O exame é obrigatório para os alunos selecionados e condição indispensável 

para  a  emissão do  histórico escolar.  A primeira aplicação ocorreu em 2004 e a 
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periodicidade máxima com que cada área do conhecimento é avaliada é trienal. Os 

dados utilizados neste trabalho são relativos a análise realizada em 2008.

Os dados do ENADE foram importantes para se avaliar o nível de qualidade das 

escolas por estado / região. O ranking resultante da última avaliação foi  utilizado 

como parâmetro de seleção para amostragem realizada.

Ao acessar o site do Ministério da Educação foi buscado o link para o banco de 

dados do  MEC (e-MEC),  onde se  é  permitido,  ao consulente,  através  da busca 

interativa  ou  consulta  textual,  o  acesso  ao  cadastro  de  cursos  autorizados  por 

estado da federação.

FIG. 2.1 - Página inicial do sistema e-MEC.

Fonte: http://emec.mec.gov.br/

Tanto  a  consulta  interativa  quanto  a  textual  possibilitam  o  cruzamento  de 

informações que resultam na obtenção do tripé escola / curso / estado de origem, 

porém somente na consulta textual é informado o Índice Geral de Cursos (IGC).

Desta forma optou-se pela consulta textual onde foram pesquisadas estado a 

estado, devidamente agrupadas por região, as escolas autorizadas a fornecer curso 

de graduação em engenharia civil.
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Após acessar  ao  link  do  e-MEC no  site  do  MEC,  deve-se  realizar  a  busca 

através da consulta textual, e selecionar no campo “Buscar por:” a opção Cursos.

FIG. 2.2 - Página para consulta textual ao Sistema e-MEC.

Fonte: MEC

Para esta parte da pesquisa foi escrito engenharia civil no campo destinado a 

cursos e em sequência foi escolhido o estado. A modalidade a ser selecionada é a 

presencial. Após clicar em consultar, retornarão as informações desejadas.

FIG. 2.3 - Resultado da consulta ao sistema e-MEC.

Fonte: MEC
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2.3 ANÁLISE DOS DADOS INICIAIS

Após  a  realização  da  consulta  textual  por  estado,  foram  agrupadas  as 

informações por região. As informações obtidas foram organizadas num banco de 

dados apresentados nas tabelas 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6 em sequência.

TAB. 2.2: Relação de Escolas de Engenharia Civil da região Centro-Oeste.

CONT. FX. CONT. FX. CONT. FX.
UNICEUB DF 234 3 UNIEVANGÉLICA GO 209 3 UFMS MS 314 4
UNIPLAN DF 135 2 IUESO GO 138 2 UESRF MT - -
IESPLAN DF 172 2 PUCGO GO - - UNIUBE MT 216 3
UCB DF 280 3 UNIUBE GO 216 3 UNEMAT MT 234 3
UNIUBE DF 216 3 UFG GO 333 4 UFMT MT 290 3
UNIP DF - - UEG GO 192 2 FAR MT - -
UNB DF 384 4 FATEP MS - - UNIC MT 191 2
UDF DF 227 3 UNIDERP MS 241 3

ESCOLA EST.
IGC

REGIÃO CENTRO-OESTE
IGC

EST.ESCOLA ESCOLA EST.
IGC

Fonte: MEC

TAB. 2.3: Relação de Escolas de Engenharia Civil da região Nordeste.

CONT. FX. CONT. FX. CONT. FX.
CESMAC AL 116 2 UNIFACS BA 262 3 FAVIP PE 202 3
UFAL AL 258 3 UNIUBE BA 205 3 UNICAP PE 258 3
UNIUBE AL 205 3 UNIJORGE BA 226 3 UPE PE 215 3
FIB BA 224 3 UNIFOR CE 286 3 UFPE PE 356 4
FTC-Salvador BA 172 2 UFC CE 329 4 UESPI PI 190 2
FTC-Feira BA 221 3 UVA CE 220 3 UFPI PI 282 3

FTC-Itabuna BA 186 2 IFMA MA 225 3 NOVA-FAPI PI 244 3
FTC-Conquista BA 187 2 UNDB MA 244 3 UFRN RN 340 4
UNIVASF BA - - UEMA MA 210 3 UNP RN 252 3
UCSAL BA 221 3 UFPB PB 305 3 FDP SE 140 2
UEFS BA 220 3 UFCG PB 294 3 UFS SE 256 3
UFBA BA 325 4 UNIUBE PB 205 3

ESCOLA EST.
IGC

ESCOLA EST.
IGC

ESCOLA EST.
IGC

REGIÃO NORDESTE

Fonte: MEC

TAB. 2.4: Relação de Escolas de Engenharia Civil da região Norte.

CONT. FX. CONT. FX. CONT. FX.
UFAC AC 260 3 CEULS PA 192 2 UNIR RO 284 3

UNINORTE AM 207 3 UNAMA PA 175 2 UFRR RR 258 3
CEULM/ULBRA AM 209 3 UNIUBE PA 216 3 CEULP TO 215 3
UNINILTONLINS AM 203 3 UFPA PA 252 3 UFT TO 241 3
UEA AM - - FACI PA 179 2 UNIUBE TO 216 3
UFAM AM 280 3 FARO RO 201 3 ITPAC TO 252 3

REGIÃO NORTE

ESCOLA EST.
IGC

ESCOLA EST.
IGC

ESCOLA EST.
IGC

Fonte: MEC
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TAB. 2.5: Relação de Escolas de Engenharia Civil da região Sudeste.

CONT. FX. CONT. FX. CONT. FX.
UNILINHARES ES 266 3 PIT. BETIM MG - - UNESP SP 363 4
FIPAG ES 221 3 FACIMINAS MG 243 3 UFSCAR SP 391 4
UNIUBE ES 216 3 F.A.CARLOS-Ipatinga MG - - UNG SP 190 2
UFES ES 304 4 F.A.CARLOS-T.Otoni MG - - UNINOVE SP 227 3
UVV ES 226 3 F.A.CARLOS-Ubá MG - - UNIP SP 198 3
FAESA ES 220 3 DOCTUM MG 209 3 MACKENZIE SP 304 4
CESUB MG 293 3 UNASP SP 222 3 UNISANTA SP 218 3
CUNP MG 268 3 UNIFIA SP 238 3 USF SP 233 3
EEK MG 97 2 UNIFIAN SP 224 3 USM SP 220 3
FACE-ALFOR MG 186 2 UNIFEG SP 216 3 FIAR SP 174 2
FAC-PITAGORAS MG - - UNIARA SP 206 3 USJT SP 262 2
FADOM MG 243 3 UNAR SP 192 2 UNIFRN SP 230 3
FEP MG 147 2 UNILINS SP 236 3 ESAMAC-Campinas SP 241 3
FINOM MG 218 3 UNORP SP 184 2 ESAMAC-Santos SP 312 4
FPAS MG 257 3 CUML SP 211 3 ESAMAC-Sorocaba SP 239 3
FPI MG 255 3 CEUNSP SP 180 2 F.A.S.B. SP 197 3
FUMEC MG 274 3 UNIANCHIETA SP 202 3 FIMI SP 234 3
FUNORTE MG - - RADIAL SP 198 3 FEI SP 289 3
INESP MG 227 3 EEP/FUMEP SP 220 3 CEUN-IMT SP 299 4
ITC MG - - FACENS SP 227 3 FADISC SP 132 2
FIP-MOC MG 211 3 FESP SP 182 2 UAM SP 224 3
PUCMG MG 301 4 METROCAMP SP 250 3 UNIBAN SP 199 3
UFJF MG 353 4 IJES SP 159 2 UNICSUL SP 213 3
UFMG MG 414 5 FMS SP 144 2 CEFET-RJ RJ 387 3
UFSJ MG 339 4 DOMPEDRO SP 175 2 UNISUAM RJ 206 3
UFU MG 343 4 FIEL SP 224 3 UNIFOA RJ 229 3
UFV MG 417 5 COC SP 282 3 UGB RJ 195 3
UNA MG 251 3 IFSP SP 255 3 FESM RJ 150 2
UNIBH MG 265 3 ITA SP 468 5 UCP RJ 248 3
UNIFORMG MG 206 3 PUC-CAMP. SP 270 3 UNESA RJ 216 3
UNILAVRAS MG 244 3 UNICASTELO SP 197 3 UENF RJ 374 4
UNILESTMG MG 253 3 UNISANTOS SP 234 3 UFRJ RJ 390 4
UNIPAC MG 213 3 U.C.S.P. SP 220 3 UFF RJ 327 4
UNIPAM MG 251 3 UNIMAR SP 255 3 USU RJ 165 2
UNITRI MG 208 3 UMC SP 219 3 UVA RJ 251 3
UNIUBE MG 216 3 USP SP - - IME RJ 431 5
UNIVALE MG 209 3 UNISO SP 227 3 UNIUBE RJ 205 3
UNIVERSITAS MG 209 3 UNITAU SP 245 3 FACRENDENTOR RJ 239 3
UFOP MG 338 4 UNIABC SP 184 2 PUC-RJ RJ 387 4
IMIH MG 208 3 UNOESTE SP 244 3 UERJ RJ 333 4
UFTM MG 400 5 UNIVAP SP 257 3 UGF RJ 217 3
ESUV MG 236 3 UNICAMP SP - -

REGIÃO SUDESTE

ESCOLA EST.
IGC

ESCOLA EST.
IGC

ESCOLA EST.
IGC

Fonte: MEC
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TAB. 2.6: Relação de Escolas de Engenharia Civil da região Sul.

CONT. FX. CONT. FX. CONT. FX.
CESUMAR PR 238 3 UNILA PR - - UPF RS 270 3
FACEAR PR 220 3 FAG PR 239 3 URCAMP RS 208 3
PUCPR PR 278 3 UDC PR 229 3 URI RS 256 3
UEM PR 352 4 UEL PR 329 4 UNIPAMPA RS - -
UEPG PR 311 4 FURG RS 313 4 FSG RS 252 3
UFPR PR 340 4 IPA RS 235 3 FURB SC 266 3
UMP PR 198 3 PUCRS RS 321 4 IST SC 224 3
UNIFIL PR 228 3 UCPEL RS 257 3 UDESC SC 343 4
UNIOESTE PR 321 4 UCS RS 297 4 UFSC SC 372 4
UNIPAR PR 221 3 UFPEL RS 315 4 UNESC SC 231 3
UNIUV PR 218 3 UFRGS RS 415 5 UNIPLAC SC 230 3
UP PR 288 3 UFSM RS 347 4 UNISUL SC 242 3
UTFPR PR 298 4 ULBRA RS 302 4 UNIVALI SC 281 3
UTP PR 227 3 UNIJUI RS 286 3 UNOCHAPECÓ SC 268 3
IFPR PR - - UNISC RS 302 4 UNOESC SC 247 3
UNIUBE PR 216 3 UNISINOS RS 330 4
F.P.L. PR 198 3 UNIVASTES RS 267 3

REGIÃO SUL

ESCOLA EST.
IGC

ESCOLA EST.
IGC

ESCOLA EST.
IGC

Fonte: MEC

Inicialmente fez-se uma análise quantitativa para demonstrar a taxa de escolas 

por estado. No gráfico abaixo é apresentado à oferta de cursos de engenharia civil 

por região em relação ao total nacional de 250 escolas.

FIG. 2.4: Gráfico - taxa de cursos x região.

Fica evidente o predomínio dos cursos na região sudeste, onde se concentram 

50% dos cursos,  seguido  pela  região  sul  com 20%,  região  nordeste  com 14%, 

centro-oeste com 9% e em último região Norte com 7%.
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Em  âmbito  nacional  São  Paulo  é  o  estado  com  maior  número  de  escolas,  

seguido por Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. No outro 

extremo Amapá é o único estado da federação a não oferecer curso de engenharia 

civil. 

O gráfico a seguir mostra a ocorrência de Cursos de engenharia civil por estado.

FIG. 2.5: Gráfico – Quantidade de escolas x Estados

Em sequência procedeu-se a uma análise qualitativa, onde foram utilizados os 

dados do Índice Geral de Cursos (IGC). O IGC é fornecido por faixa, variando de 1 a 

5 e por valor contínuo, que reflete a média ponderada do CPC (Conceito Preliminar 

de Curso).

No gráfico a seguir é demonstrado o desempenho das escolas no ENADE, onde 

62% dos cursos de engenharia civil obteve pontuação na faixa 3, 16% obteve na 

faixa 4, 12% obteve na faixa 2, apenas 3% obteve faixa 5, e 8% das escolas não  

apresentam conceito.

FIG. 2.6: Gráfico – Quantidade de Escolas x IGC
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Baseado  no  banco  de  dados gerado  foi  possível  estabelecer  o  ranking  dos 

cursos de engenharia civil, que servirá como parâmetro para a escolha das ementas 

a serem analisadas. Na tabela 2.7 é apresentado o ranking obtido pelas escolas.

TAB. 2.7: Ranking das escolas de engenharia civil

C. FX. C. FX. C. FX. C. FX.

1 ITA SP 468 5 59 UCB DF 280 3 117 UNISANTOS SP 234 3 175 CEULM/ULBRAAM 209 3
2 IME RJ 431 5 60 UFAM AM 280 3 118 FIMI SP 234 3 176 UNIVALE MG 209 3
3 UFV MG 417 5 61 PUCPR PR 278 3 119 USF SP 233 3 177 UNIVERSITASMG 209 3
4 UFRGS RS 415 5 62 FUMEC MG 274 3 120 UNESC SC 231 3 178 DOCTUM MG 209 3
5 UFMG MG 414 5 63 PUC-CAMP. SP 270 3 121 UNIFRN SP 230 3 179 UNITRI MG 208 3
6 UFTM MG 400 5 64 UPF RS 270 3 122 UNIPLAC SC 230 3 180 IMIH MG 208 3
7 UFSCAR SP 391 4 65 CUNP MG 268 3 123 UNIFOA RJ 229 3 181 URCAMP RS 208 3
8 UFRJ RJ 390 4 66 UNOCHAPECÓSC 268 3 124 UDC PR 229 3 182 UNINORTE AM 207 3
9 CEFET-RJ RJ 387 4 67 UNIVASTES RS 267 3 125 UNIFIL PR 228 3 183 UNIFORMG MG 206 3

10 PUC-RJ RJ 387 4 68 UNILINHARESES 266 3 126 UDF DF 227 3 184 UNIARA SP 206 3
11 UNB DF 384 4 69 FURB SC 266 3 127 INESP MG 227 3 185 UNISUAM RJ 206 3
12 UENF RJ 374 4 70 UNIBH MG 265 3 128 FACENS SP 227 3 186 UNIUBE AL 205 3
13 UFSC SC 372 4 71 UNIFACS BA 262 3 129 UNISO SP 227 3 187 UNIUBE BA 205 3
14 UNESP SP 363 4 72 USJT SP 262 2 130 UNINOVE SP 227 3 188 UNIUBE PB 205 3
15 UFPE PE 356 4 73 UFAC AC 260 3 131 UTP PR 227 3 189 UNIUBE RJ 205 3
16 UFJF MG 353 4 74 UFAL AL 258 3 132 UNIJORGE BA 226 3 190 UNINILTONLINSAM 203 3
17 UEM PR 352 4 75 UNICAP PE 258 3 133 UVV ES 226 3 191 FAVIP PE 202 3
18 UFSM RS 347 4 76 UFRR RR 258 3 134 IFMA MA 225 3 192 UNIANCHIETASP 202 3
19 UFU MG 343 4 77 FPAS MG 257 3 135 FIB BA 224 3 193 FARO RO 201 3
20 UDESC SC 343 4 78 UNIVAP SP 257 3 136 UNIFIAN SP 224 3 194 UNIBAN SP 199 3
21 UFRN RN 340 4 79 UCPEL RS 257 3 137 FIEL SP 224 3 195 RADIAL SP 198 3
22 UFPR PR 340 4 80 UFS SE 256 3 138 UAM SP 224 3 196 UNIP SP 198 3
23 UFSJ MG 339 4 81 URI RS 256 3 139 IST SC 224 3 197 UMP PR 198 3
24 UFOP MG 338 4 82 FPI MG 255 3 140 UNASP SP 222 3 198 F.P.L. PR 198 3
25 UFG GO 333 4 83 IFSP SP 255 3 141 FTC-Feira BA 221 3 199 UNICASTELO SP 197 3
26 UERJ RJ 333 4 84 UNIMAR SP 255 3 142 UCSAL BA 221 3 200 F.A.S.B. SP 197 3
27 UNISINOS RS 330 4 85 UNILESTMG MG 253 3 143 FIPAG ES 221 3 201 UGB RJ 195 3
28 UFC CE 329 4 86 UNP RN 252 3 144 UNIPAR PR 221 3 202 UEG GO 192 2
29 UEL PR 329 4 87 UFPA PA 252 3 145 UEFS BA 220 3 203 CEULS PA 192 2
30 UFF RJ 327 4 88 ITPAC TO 252 3 146 UVA CE 220 3 204 UNAR SP 192 2
31 UFBA BA 325 4 89 FSG RS 252 3 147 FAESA ES 220 3 205 UNIC MT 191 2
32 UNIOESTE PR 321 4 90 UNA MG 251 3 148 EEP/FUMEP SP 220 3 206 UESPI PI 190 2
33 PUCRS RS 321 4 91 UNIPAM MG 251 3 149 U.C.S.P. SP 220 3 207 UNG SP 190 2
34 UFPEL RS 315 4 92 UVA RJ 251 3 150 USM SP 220 3 208 FTC-ConquistaBA 187 2
35 UFMS MS 314 4 93 METROCAMP SP 250 3 151 FACEAR PR 220 3 209 FTC-Itabuna BA 186 2
36 FURG RS 313 4 94 UCP RJ 248 3 152 UMC SP 219 3 210 FACE-ALFOR MG 186 2
37 ESAMAC-Santos SP 312 4 95 UNOESC SC 247 3 153 FINOM MG 218 3 211 UNORP SP 184 2
38 UEPG PR 311 4 96 UNITAU SP 245 3 154 UNISANTA SP 218 3 212 UNIABC SP 184 2
39 UFPB PB 305 4 97 UNDB MA 244 3 155 UNIUV PR 218 3 213 FESP SP 182 2
40 UFES ES 304 4 98 NOVA-FAPI PI 244 3 156 UGF RJ 217 3 214 CEUNSP SP 180 2
41 MACKENZIE SP 304 4 99 UNILAVRAS MG 244 3 157 UNIUBE DF 216 3 215 FACI PA 179 2
42 ULBRA RS 302 4 100 UNOESTE SP 244 3 158 UNIUBE GO 216 3 216 UNAMA PA 175 2
43 UNISC RS 302 4 101 FADOM MG 243 3 159 UNIUBE MT 216 3 217 DOMPEDRO SP 175 2
44 PUCMG MG 301 4 102 FACIMINAS MG 243 3 160 UNIUBE PA 216 3 218 FIAR SP 174 2
45 CEUN-IMT SP 299 4 103 UNISUL SC 242 3 161 UNIUBE TO 216 3 219 IESPLAN DF 172 2
46 UTFPR PR 298 4 104 UNIDERP MS 241 3 162 UNIUBE ES 216 3 220 FTC-Salvador BA 172 2
47 UCS RS 297 4 105 UFT TO 241 3 163 UNIUBE MG 216 3 221 USU RJ 165 2
48 UFCG PB 294 3 106 ESAMAC-Campinas SP 241 3 164 UNIFEG SP 216 3 222 IJES SP 159 2
49 CESUB MG 293 3 107 ESAMAC-Sorocaba SP 239 3 165 UNESA RJ 216 3 223 FESM RJ 150 2
50 UFMT MT 290 3 108 FACRENDENTOR RJ 239 3 166 UNIUBE PR 216 3 224 FEP MG 147 2
51 FEI SP 289 3 109 FAG PR 239 3 167 UPE PE 215 3 225 FMS SP 144 2
52 UP PR 288 3 110 UNIFIA SP 238 3 168 CEULP TO 215 3 226 FDP SE 140 2
53 UNIFOR CE 286 3 111 CESUMAR PR 238 3 169 UNIPAC MG 213 3 227 IUESO GO 138 2
54 UNIJUI RS 286 3 112 ESUV MG 236 3 170 UNICSUL SP 213 3 228 UNIPLAN DF 135 2
55 UNIR RO 284 3 113 UNILINS SP 236 3 171 FIP-MOC MG 211 3 229 FADISC SP 132 2
56 UFPI PI 282 3 114 IPA RS 235 3 172 CUML SP 211 3 230 CESMAC AL 116 2
57 COC SP 282 3 115 UNICEUB DF 234 3 173 UEMA MA 210 3 231 EEK MG 97 2
58 UNIVALI SC 281 3 116 UNEMAT MT 234 3 174 UNIEVANGÉLICA GO 209 3

ESCOLA EST.
IGC

RANKING RANKING ESCOLA RANKING ESCOLA EST.
IGC

EST.
IGC

RANKING ESCOLA EST.
IGC

Fonte: MEC
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De acordo com os dados pode-se concluir que os cursos de engenharia civil 

oferecidos no Brasil  possuem avaliação de regular  a boa, segundo os meios  de 

avaliação praticados pelo MEC.

Os cursos enquadrados com pontuação na faixa 4 e 5 estão localizados, em sua 

maioria, na região sudeste, conforme demonstra o gráfico a seguir. 

FIG. 2.7: Gráfico FX. 5 E FX.4 x ESTADO

Do gráfico apresentado extraem-se as seguintes conclusões: i) o melhor ensino 

de engenharia civil encontra-se na região Sudeste; ii) O estado melhor conceituado 

é o Rio Grande do Sul; iii) a maior parte das escolas com IGC FX. 5 encontra-se no  

estado de Minas Gerais; iv) a região Norte não obteve conceito acima de três em 

nenhum estado.

2.4 SELEÇÃO DOS CURSOS A TEREM SUAS EMENTAS ANALISADAS

Para sequência do estudo procedeu-se a escolha das universidades a terem 

suas ementas avaliadas. Assim optou-se por um critério levando em consideração o 

IGC obtido por faixa, sendo selecionadas as escolas com pontuação enquadrada na 

faixa 5 e 4, por se entender serem estes os melhores cursos.

Os dados das ementas  foram obtidos  através  dos  portais das  universidades 

selecionadas, para o caso desta informação não estar disponível em meio digital, a 
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universidade em questão era descartada da análise,  sendo selecionada a escola 

seguinte.

TAB. 2.8: Relação das escolas de engenharia civil com IGC Faixa 5 e 4

SIGLA NOME CONT. FX.

ITA  INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA 468 5 SP

IME  INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA 431 5 RJ

UFV  UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA 417 5 MG

UFRGS  UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 415 5 RS

UFMG  UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 414 5 MG

UFTM  UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 400 5 MG

UFSCAR  UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS 391 4 SP

UFRJ  UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 390 4 RJ

CEFET-RJ  CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA 387 4 RJ

PUC-RJ  PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO 387 4 RJ

UNB  UNIVERSIDADE DE BRASILIA 384 4 DF

UENF  UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE 374 4 RJ

UFSC  UNVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 372 4 SC

UNESP  UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 363 4 SP

UFPE  UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 356 4 PE

UFJF  UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 353 4 MG

UEM  UNIVERSIDADE FEDERAL DE MARINGÁ 352 4 PR

UFSM  UNVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 347 4 RS

UDESC  UNVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA 343 4 SC

UFU  UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERABA 343 4 MG

UFPR  UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 340 4 PR

UFRN  UNIVERSIADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 340 4 RN

UFSJ  UNVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI 339 4 MG

UFOP  UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 338 4 MG

UERJ UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 333 4 RJ

UFG  UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 333 4 GO

UNISINOS  UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS 330 4 RS

UEL UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA 329 4 PR

UFC  UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 329 4 CE

UFF  UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINESE 327 4 RJ

UFBA  UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 325 4 BA

PUCRS  PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL 321 4 RS

UNIOESTE  UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ 321 4 PR

UFPEL  UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELÓTAS 315 4 RS

UFMS  UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO GROSSO DO SUL 314 4 MS

FURG  FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE 313 4 RS

ESAMAC-SANTOS ESCOLA SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO, MARKETING E COMUNICAÇÃO 312 4 SP

UEPG  UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA 311 4 PR

UFPB  UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 305 4 PB

MACKENZIE  UNIVERSIDADE MACKENZIE 304 4 SP

UFES  UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 304 4 ES

ULBRA  UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL 302 4 RS

UNISC  UNIVERSIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL 302 4 RS

PUCMG  PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS 301 4 MG

CEUN-IMT CENTRO UNIVERSITÁRIO DO INSTITUTO MAUÁ DE TECNOLOGIA 299 4 SP

UTFPR  UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ 298 4 PR

UCS  UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL 297 4 RS

IGC
EST.

ESCOLA
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2.5 OBTENÇÃO DAS EMENTAS

Terminada  a  fase  de  seleção  de  escolas,  iniciou-se  a  segunda  fase  deste 

capítulo, onde através dos sites das escolas procurou-se inicialmente identificar a 

disciplina  responsável  pelo  ensino  de  Projeto  geométrico  de  estradas,  e  em 

sequência fazer o download de seu ementário.

Nem sempre foi possível a aquisição destas informações via WEB, por isso a 

amostragem foi  reduzida ao número de ementas disponibilizadas. Dos 47 cursos 

selecionados foram obtidas 38 ementas que representam 15% do total de cursos.

Os ementários adquiridos foram organizados de forma a padronizar os dados 

pertinentes a pesquisa,  assim se apresenta respectivamente:  o nome da  escola, 

estado,  site,  nome  da  disciplina,  carga  horária  e  por  fim  a  ementa  do  curso,  

conforme exemplo apresentado na tabela 2.9.

TAB. 2.9: Exemplo de Ementa - UFRGS.

ESCOLA: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL – UFRGS

ESTADO: RS FONTE: http://www.ufrgs.br/ CARGA HORÁRIA: 75h

DISCIPLINA: Rodovias

EMENTA

Introdução  à  disciplina;  composição  geométrica  das  rodovias;  Relevo  e 
traçado viário; normas para projeto geométrico; escolas e condicionantes de 
traçado;  estudos  e  projetos;  definição  e  cálculo  de  elementos  de  uma 
poligonal aberta; planilha da poligonal; lançamento de rampas; concordância 
horizontal,  curva  circular  simples  e  de  transição;  estaqueamento; 
concordância  vertical;  cálculo  do  Greide;  seções  transversais:  cálculo  da 
área; volumes de corte e aterro. Distância média de transporte;  custos de 
terraplanagem; trabalho prático. 

Fonte: UFGRS

2.6 ANÁLISE DAS EMENTAS

Ao  se  buscar  os  dados nas  páginas  digitais  das  escolas,  observou-se  uma 

grande  variação  em  relação  à  quantidade  e  a  qualidade  das  informações 

disponibilizadas. A intenção inicial era a obtenção dos seguintes dados: nome da 

disciplina, carga horária e o ementário. 
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Nem sempre foi  possível  a aquisição de todos estes dados em conjunto por 

escola, houve alguns casos de não se conseguir as ementas e em outros não foi 

possível identificar a carga horária, porém na maior parte das escolas se obtiveram 

os dados desejados. 

Em  alguns  casos  as  escolas  forneceram  além  das  ementas  os  conteúdos 

programáticos  por  capítulo,  o  que  foi  muito  útil  para  esta  análise.  O  conteúdo 

apresentado pela UDESC (Universidade do Estado de Santa Catarina) demonstra 

de forma detalhada a complexidade do curso, a referida escola divide o ensino da 

disciplina em 8 capítulos conforme reproduzido a seguir:

“1. Elementos Técnicos Gerais para o Projeto das Rodovias-Normas Técnicas.

1.1. Classificação das Estradas.

1.2. Normas para o projeto de estradas.

1.3. Normas - Curvas verticais de concordâncias.

1.4. Normas - Faixa de domínio, largura das pistas de rolamento e super largura.

1.5. Formas de terreno sob o ponto de vista topográfico.

1.6. Princípios de Brisson (exemplos).

1.7. O traçado das estradas de rodagem.

2. Estudo dos Elementos Planimétricos e Altimétricos do Eixo da Via.

2.1. Reconhecimento - Objetivo do reconhecimento.

2.2. Exploração do terreno.

2.3. Desenho da Poligonal.

2.4. Desenho das curvas de nível.

3. Elementos Constituintes da Seção Transversal.

3.1.  Terreno natural, plataforma,  eixo,  rampa de  corte,  saia do aterro,  pé de 

corte,  pé  de aterro,  crista de  corte,  crista de aterro,  seções usuais,  faixa  de 

domínio. Faixa marginal. Cota vermelha, pista, faixa de tráfego, acostamento.

4. Concordância Horizontal Simples.

4.1. Casos de aplicação.

4.2. Elementos principais. 
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4.3. Cálculo do estaqueamento.

5. A Superelevação em Rodovias.

5.1. Conceito físico, fórmulas e normas.

5.2. Raios Mínimos e Tangentes mínimas.

6. Concordância Horizontal em Transição.

6.1. Casos de aplicação, elementos de concordância.

6.2. Equação intrínseca das curvas de transição.

6.3. Determinação dos Elementos Principais.

6.4. Projeto completo de uma concordância com transição.

7. Concordância Vertical.

7.1. Concordância côncava.

7.2. Concordância convexa.

7.3. Distância de visibilidade.

7.4. Planilha para a locação.

8. Estudo Econômico do Movimento das Massas.

8.1. Seções, áreas e volumes.

8.2. Diagrama de Brückner.”

O conteúdo reproduzido é de forma geral  o que se é praticado em todas as 

escolas,  porém foram encontradas variações em alguns aspectos relevantes tipo 

conteúdo e carga horária. Algumas escolas estendem a carga horária do curso para 

acrescentar  outros  assuntos  pertinentes  ao  projeto  de  uma  rodovia,  como  por 

exemplo, os projetos de drenagem, pavimentação e sinalização. 

Na maior  parte  dos  cursos  a  disciplina ao  qual  se  difunde  os  conceitos  de 

infraestrutura  de  estradas  encontra-se  dividida  em  duas,  o  que  melhora  o 

rendimento do aprendizado. Assim apresentam-se na primeira cadeira os conceitos 

conforme o conteúdo programático apresentado da UDESC, os demais conceitos 

pertinentes a pavimentação,  drenagem,  etc.  são apresentados em sequência em 

outra cadeira.

32



Observou-se uma disparidade na carga horária disponibilizada para os cursos, 

encontrou-se  um  intervalo  de  45  a  120  horas,  porém  a  maioria  das  escolas 

apresentou carga horária variando de 60 a 75 horas.

Mantendo-se um conteúdo programático mínimo, o que seria o equivalente ao 

apresentado  pela  UDESC,  a  carga  de  60  horas  seria  suficiente  apenas  para  o 

ensino  analítico,  onde  é  apresentada  a  parte  teórica  e  é  demonstrado  o 

desenvolvimento das fórmulas dos diversos cálculos a serem elaborados.

Os cálculos pertinentes ao projeto geométrico e de terraplenagem demandam 

um  tempo  precioso  quando  realizados  manualmente,  ou  com  auxílio  de 

calculadoras. Não se nega a importância da fixação dos conceitos ao se infligir ao 

aluno estas operações de cálculo, mas é notório que existem diversas ferramentas 

gráficas que simplificam a vida do projetista.  Normalmente  é utilizada uma aula, 

geralmente  a  aula  de  encerramento  do  curso,  para  a  demonstração  de  um 

programa.

A introdução destas ferramentas ao processo de ensino ocorre de forma tímida, 

sendo  em  algumas  escolas  oferecidos  em  cadeiras  eletivas.  Das  ementas 

analisadas destaca-se a da UNISINOS (Universidade do Vale do Rio dos Sinos) 

onde consta do programa de ensino o aprendizado de projeto com utilização de 

software gráfico. 

Para ser possível a introdução do aprendizado do software foi suprimida desta 

disciplina a parte em que se apresentam os  conceitos pertinentes ao projeto  de 

terraplenagem.  Abaixo  é  apresentado  o  programa  da  parte  computacional  do 

referido curso.

“Capítulo IV -  Modelagem Digital  do Terreno no software SOFTDESK – Civil 

Survey

1. Apresentação do programa

2. Importação de dados

3. Geração do modelo digital do terreno

4. Geração de curvas de nível

5. Criação do modelo tridimensional do terreno.

Capítulo V - Módulo Design no software SOFTDESK - Civil Survey
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1. Projeto das tangentes de um projeto geométrico

2. Projeto de curvas horizontais sem transição e com transição

3. Projeto dos canteiros centrais das pistas e dos acostamentos

4. Estaqueamento de um trecho de estradas

5. Criação automatizada de perfis longitudinais

6. Projeto das tangentes nos perfis longitudinais

7. Projeto de curvas verticais

8. Rotulação de curvas verticais”

Entende-se  que a  parte teórica é extremamente  importante para fixação dos 

conceitos, assim não é possível dividir o já escasso tempo entre os processos de 

cálculos  analíticos  com  os  processados  via  computador,  sem  que  haja  algum 

prejuízo ao conteúdo da disciplina.

Os softwares para execução de projeto geométrico de estradas são, geralmente, 

apresentados  nas  aulas  finais  dos  cursos,  tendo  como  maior  objetivo  a 

demonstração de seus potenciais, não sobrando tempo para o seu aprendizado em 

si.

A utilização de recursos tecnológicos na elaboração dos projetos hoje é um fato,  

assim como o crescente aumento da demanda por profissionais especialistas. Não 

se  deve  mais  ignorar  a  sua  importância  dentro  do  contexto  da  disciplina.  Esta 

ausência se configura numa importante lacuna no ensino atualmente praticado nos 

cursos de engenharia civil.
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3. A EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA

3.1 INTRODUÇÃO

A educação à distância é uma alternativa viável e tangível  à problemática da 

falta de tempo para o ensino de determinados tópicos na maior parte das disciplinas 

ministradas em cursos de graduação.

Muito se tem escrito a respeito do potencial desta ferramenta, dos benefícios e 

de sua aplicação. Pesquisadores têm desenvolvido dissertações e teses a respeito, 

alguns trabalhos visam à conversão de cursos presenciais em cursos a distancia, 

inclusive em disciplinas da grade da engenharia.

A Educação deixa de ser concebida como mera transferência de informações e 

passa a ser norteada pela  contextualização de conhecimentos úteis ao aluno. Na 

educação à distância, o aluno é desafiado a pesquisar e entender o conteúdo, de 

forma a participar da disciplina.

As  pessoas  se  deparam a  cada  dia  com  novos  recursos  trazidos  por  esta 

tecnologia, que evolui rapidamente atingindo os ramos das instituições de ensino. 

Falar de educação hoje tem uma abrangência muito maior, e fica impossível não 

falar  na  educação sem remeter  a  educação à  distância,  com todos os  avanços 

tecnológicos proporcionando maior  interatividade entre  as pessoas.  Utilizando os 

meios  tecnológicos  a  EaD  veio  para  revolucionar e  começar  uma  nova  era  em 

termos de educação.

Esse tipo de aprendizagem não é mais uma alternativa, para quem não dispõe 

da educação formal, mas se tornou uma modalidade de ensino de qualidade que 

possibilita a aprendizagem de um número maior a pessoas. Antes o EaD não tinha 

credibilidade, era um assunto polêmico e trazia muitas divergências, mas hoje esse 

tipo de ensino vem conquistando o seu espaço. Porém,  não é a modalidade de 

ensino  que  determina  o  aprendizado,  seja  ela  presencial  ou  à  distância. 

Aprendizagem, cada vez mais, se torna sinônimo de esforço e dedicação de cada 

um.
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3.2 CONCEITO

Segundo disposto  no  site  do  ABED –  Associação  Brasileira  de  Educação à 

Distância, Educação à Distância é a modalidade de educação em que as atividades 

de  ensino-aprendizagem  são  desenvolvidas  majoritariamente  sem que  alunos  e 

professores estejam presentes no mesmo lugar, à mesma hora.

Segundo Sherry (1994) a Educação a Distância é caracterizada:

 pela separação do professor e aluno no espaço e/ou tempo (Perraton,1988); 

 controle do aprendizado realizado mais intensamente pelo aluno do que pelo 

instrutor distante (Jonassen,1992); 

 comunicação  entre  alunos  e  professores  é  mediada  por  documentos 

impressos  ou  alguma  forma  de  tecnologia  (Keegan,1986;Garrison  and 

Shale,1987). 

A interligação (conexão) entre professor e aluno se dá por meio de tecnologias, 

principalmente as telemáticas,  como a Internet,  em especial  as hipermídias,  mas 

também podem ser utilizados o correio, o rádio, a televisão, o vídeo, o CD-ROM, o  

telefone, o fax, o celular, o iPod, o notebook, entre outras tecnologias semelhantes.

O  ensino  de  determinado  conceito  ou  matéria  nos  dias  atuais  pode  ser 

propagado por até três meios, presencial, semipresencial e à distância.

 A educação presencial  é a dos cursos regulares, em qualquer nível,  onde 

professores e alunos se encontram sempre num local físico, chamado sala de 

aula. É o ensino convencional;

 A Semipresencial (parte presencial/parte virtual ou à distância) - acontece em 

parte  na  sala  de  aula  e  outra  parte  à  distância,  através  da  utilização  de 

recursos tecnológicos;

 A Educação à distância (ou virtual) - pode ter ou não momentos presenciais, 

mas  acontece  fundamentalmente  com  professores  e  alunos  separados 

fisicamente no espaço e ou no tempo, mas podendo estar juntos através de 

tecnologias de comunicação.
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3.3 HISTÓRIA

A Educação à Distância (EaD),  é conhecida desde o  século XIX. Entretanto, 

somente nas últimas décadas passou a fazer parte das atenções pedagógicas. Ela 

surgiu da necessidade do preparo profissional e cultural de milhões de pessoas que, 

por vários motivos, não podiam freqüentar um estabelecimento de ensino presencial, 

e  evoluiu com as  tecnologias disponíveis  em cada momento  histórico,  as  quais 

influenciam o ambiente educativo e a sociedade.

Com a  Revolução  Científica iniciada no  século XVII,  as  cartas comunicando 

informações  científicas  inauguraram uma  nova  era  na  arte de  ensinar.  Segundo 

Lobo  Neto  (1995),  um  primeiro  marco  da  educação  à  distância  foi  o  anúncio 

publicado na  Gazeta de Boston, no dia  20 de março de  1728, pelo professor de 

taquigrafia Cauleb Phillips: "Toda pessoa da região, desejosa de aprender esta arte, 

pode receber em sua casa várias lições semanalmente e ser perfeitamente instruída, 

como as pessoas que vivem em Boston".

Em  1856, em  Berlim,  Charles Toussaint e  Gustav Langenscheidt fundaram a 

primeira  escola  por  correspondência  destinada  ao  ensino  de  línguas. 

Posteriormente,  em  1873,  em  Boston,  Anna  Eliot  Ticknor criou  a  Society  to 

Encourage  Study  at  Home.  Em  1891,  Thomas  J.  Foster iniciou  em  Scarnton 

(Pensilvânia) o International Correspondence Institute, com um curso sobre medidas 

de segurança no trabalho de mineração.

Em 1891, a administração da Universidade de Wisconsin aceitou a proposta de 

seus  professores  para  organizar  cursos  por  correspondência nos  serviços  de 

extensão universitária. Um ano depois, o reitor da Universidade de Chicago, William 

Harper, que já havia experimentado a utilização da correspondência na formação de 

docentes  para  as  escolas  dominicais,  criou  uma  Divisão  de  Ensino  por 

Correspondência no Departamento de Extensão daquela Universidade.

Por volta de 1895, em Oxford, Joseph W. Knipe, após experiência bem-sucedida 

preparando por correspondência duas turmas de estudantes, a primeira com seis e a 

segunda com trinta alunos,  para o Certificated Teacher’s Examination,  iniciou os 

cursos  de  Wolsey Hall  utilizando o  mesmo  método  de  ensino.  Já  em  1898,  em 

Malmö, na  Suécia,  Hans Hermod, diretor de uma escola que ministrava cursos de 
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línguas e cursos comerciais, ofereceu o primeiro curso por correspondência, dando 

início ao famoso Instituto Hermod.

No final  da  Primeira Guerra  Mundial,  surgiram novas iniciativas  de  ensino à 

distância em virtude de um considerável aumento da demanda social por educação,  

confirmando,  de  certo  modo,  as  palavras  de  William Harper,  escritas  em  1886 

"Chegará o dia em que o volume da instrução recebida por correspondência será 

maior do que o transmitido nas aulas de nossas academias e escolas; em que o 

número dos estudantes por correspondência ultrapassará o dos presenciais."

O aperfeiçoamento dos serviços de correio, a agilização dos meios de transporte 

e, sobretudo, o desenvolvimento tecnológico aplicado ao campo da comunicação e 

da informação influíram decisivamente nos destinos da educação à distância. Em 

1922, a antiga União Soviética organizou um sistema de ensino por correspondência 

que em dois anos passou a atender 350 mil usuários. A França criou em 1939 um 

serviço de  ensino por  via postal  para a clientela de estudantes  deslocados pelo 

êxodo.

A partir daí, começou a utilização de um novo meio de comunicação, o  rádio, 

que  penetrou  também  no  ensino  formal.  O  rádio  alcançou  muito  sucesso  em 

experiências nacionais e internacionais, tendo sido bastante explorado na  América 

Latina nos  programas  de  educação  à  distância  do  Brasil,  Colômbia,  México, 

Venezuela, entre outros.

Após as décadas de 1960 e 1970, a educação à distância, embora mantendo os 

materiais escritos como base, passou a incorporar articulada e integradamente o 

áudio  e  o  videocassete,  as  transmissões  de  rádio  e  televisão,  o  videotexto,  o 

computador e, mais recentemente, a tecnologia de multimeios, que combina textos, 

sons, imagens, assim como mecanismos de geração de caminhos alternativos de 

aprendizagem (hipertextos,  diferentes linguagens) e instrumentos para fixação de 

aprendizagem com retorno imediato (programas tutoriais informatizados) etc..

Atualmente, o ensino não presencial mobiliza os meios pedagógicos de quase 

todo  o  mundo,  tanto  em  nações  industrializadas  quanto  em  países  em 

desenvolvimento.  Novos  e  mais  complexos  cursos  são  desenvolvidos,  tanto  no 

âmbito dos sistemas de ensino formal quanto nas áreas de treinamento profissional.

A educação à distância foi utilizada inicialmente como recurso para superação 

de deficiências educacionais, para a qualificação profissional e aperfeiçoamento ou 
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atualização  de  conhecimentos.  Hoje,  cada  vez  mais  foi  também  usada  em 

programas que complementam outras formas tradicionais, face a face, de interação, 

e  é  vista  por  muitos  como  uma  modalidade  de  ensino  alternativo  que  pode 

complementar parte do sistema regular de ensino presencial.

3.3.1 GERAÇÕES.

O desenvolvimento da EaD pode ser descrito basicamente em três gerações, 

conforme os avanços e recursos tecnológicos e de comunicação de cada época.

 Primeira  geração:  Ensino  por  correspondência,  caracterizada pelo material 

impresso iniciado no século XIX;

 Segunda geração:  Teleducação/Telecursos,  com o  recurso  aos programas 

radiofônicos  e  televisivos,  aulas  expositivas,  fitas  de  vídeo  e  material 

impresso;

 Terceira geração: Ambientes interativos, com a eliminação do tempo fixo para 

o acesso à educação, a comunicação é assíncrona em tempos diferentes e as 

informações  são  armazernadas  e  acessadas  em  tempos  diferentes  sem 

perder  a  interatividade.  As  inovações  da  World  Wide  Web possibilitaram 

avanços na educação a distância nesta geração do século XXI. Hoje os meios 

disponíveis são: teleconferência, chat, fóruns de discussão, correio eletrônico, 

blogues,  espaços  wiki,  plataformas  de  ambientes  virtuais que  possibilitam 

interação multidirecional entre alunos e tutores.

3.4  CONSIDERAÇÕES  PARA  MONTAGEM  DE  UMA  SISTEMÁTICA  PARA 

EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA

De acordo com Sherry (1994) a base teórica dos modelos instrucionais afeta não 

só a forma como a informação é comunicada ao aluno, mas também a forma como o 

aluno  entende  e  constrói  um  novo  conhecimento  a  partir  das  informações 

apresentadas.  Existem duas aproximações que influenciam projetos instrucionais: 

processamento de símbolos e conhecimento localizado.
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O  processamento  de  símbolos  é  baseado  no  conceito  de  um  computador 

executando operações formais em símbolos. O conceito chave é que o professor 

pode  transmitir  um  corpo  fixo  de  informações  aos  alunos  por  meio  de  uma 

representação  externa.  O  aluno,  compreende,  decodifica  e  armazena  a 

representação.

O conhecimento localizado é baseado no princípio do construtivismo, no qual o 

aluno ativamente constrói uma representação interna do conhecimento através de 

interação com o material a ser aprendido. 

Dos  cinco  pontos  citados  por  Sherry,  quatro  devem  ser  considerados  na 

montagem de uma metodologia de educação à distância. São eles:

 Projeto e Desenvolvimento Sistemático;

 Interatividade;

 Aprendizado;

 Comunicação.

3.4.1 PROJETO E DESENVOLVIMENTO SISTEMÁTICO 

Considerando a modalidade de educação à distância, estudantes e professores 

não necessitam estar fisicamente presentes num mesmo local específico durante o 

período de formação. Desde quando começou a prática de educação à distância, 

utiliza-se a correspondência postal para enviar material ao estudante, seja na forma 

escrita, em vídeos, em áudio ou CD-ROMs, bem como a correcção e comentários 

aos exercícios enviados,  depois de feitos pelo estudante.  Depois do advento  da 

Internet, o e-mail e todos os recursos disponíveis na World Wide Web tornaram-se 

largamente utilizados, ampliando o campo de abrangência da EaD.

Willlis  (1992)  descreve  o  processo  de  desenvolvimento  instrucional  para 

educação  à  distância,  consistindo  dos  estágios  habituais  de  projeto, 

desenvolvimento, evolução e revisão.

No projeto de instruções à distância eficientes, devem ser considerados não só 

os objetivos, necessidades e características dos professores e alunos, mas também 
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os requisitos de conteúdo e limitações técnicas.  Se  um sistema não comum for 

requisitado, ele deve ser acessível a todos os participantes.

3.4.2 INTERATIVIDADE 

Educação à Distância com sucesso envolve interatividade entre professores e 

alunos, entre alunos e o ambiente de aprendizado, e entre os estudantes. 

Millbank(1994)  estudou  a  eficiência  de  uma  mistura  de  áudio  e  vídeo  para 

treinamento coletivo. Quando ele introduziu interatividade em tempo real, a taxa de 

retenção  de  informação  dos  alunos elevou  de  20%  (usando  métodos  de  aula 

comuns) para 75%. 

O ambiente virtual de aprendizagem está baseado em um software na Internet 

que facilita a gestão de cursos no  ambiente virtual.  Existem diversos  programas 

disponíveis no mercado de forma gratuita ou não. O Blackboard é um exemplo pago 

e o Moodle é um sistema gratuito e de código aberto. 

Todo o conteúdo e interação entre os alunos e professores são realizado dentro 

deste ambiente.  De acordo  com Clark e Mayer(2007),  os ambientes  virtuais são 

elementos fundamentais na tarefa de ensino, porém carecem de suporte pedagógico 

adequado em relação ao processo de aprendizagem.

3.4.3 APRENDIZADO

Como participantes ativos  no processo de  aprendizado,  estudantes afetam a 

maneira pela qual lidam com o material a ser aprendido. Estudantes devem ter um 

senso de posse dos objetivos do aprendizado. Eles devem ser tanto prestativo como 

apto a receber mensagens instrucionais. O esforço mental que o estudante investirá 

na tarefa de aprendizado depende de sua percepção frente a dois fatos: 

 A pertinência do meio e da mensagem contida no mesmo; 

 Sua habilidade em fazer algo significativo fora do material apresentado. 

3.4.4 COMUNICAÇÃO
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Ben Shneiderman (1992) alerta todos os projetistas instrucionais a começarem 

seus projetos  com um conhecimento  dos  usuários  alvos,  e  reconhecê-los  como 

indivíduos cujos pontos de vista podem ser diferentes do seu ponto de vista. 

Horton (1994) nota que é recomendável ao projetista: 

 Usar  organizadores  avançados  para  criar  um  contexto  apropriado  para 

instrução;

 Selecionar  imagens  eficazes,  usando  objetos  apropriados,  com  atributos 

relevantes, que irão convergir à mesma idéia do projetista para o usuário. 

3.5 MÉTODOS

No ensino à distância não deve haver diferença entre as metodologias utilizadas 

no  ensino presencial.  As  metodologias  mais  eficientes  no  ensino  presencial  são 

também as mais adequadas ao ensino à distância. O que muda, basicamente, não é 

a metodologia de ensino, mas a forma de comunicação. Isso implica afirmar que o 

simples uso  de tecnologias avançadas não garante um ensino de qualidade. As 

estratégias  de  ensino  devem  incorporar  as  novas  formas  de  comunicação  e, 

também, o potencial de informação da Internet.

A  Educação  apoiada  pelas  novas  tecnologias  digitais  foi  enormemente 

impulsionada assim que a banda larga começou a se firmar, e a Internet passou a 

ser potencialmente um veículo para a comunicação à distância.

A EaD caracteriza-se pelo estabelecimento de uma comunicação de múltiplas 

vias, suas possibilidades ampliaram-se em meio às mudanças tecnológicas como 

uma modalidade alternativa para superar limites de tempo e espaço.

Três fatores devem ser observados na metodologia de geração de um curso à 

distância:

 Prática Orientada   

 Mídia   

 Equipe de Trabalho   

3.5.1 PRÁTICA ORIENTADA
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Quanto mais familiares os professores estão com o projeto instrucional e com o 

processo de passar essas instruções, mais eficientes serão suas apresentações. 

Na  prática,  eles  precisam utilizar  métodos  de  diversificar  as  apresentações, 

selecionando várias  atividades e  interações entre  aluno e  professor,  escolhendo 

situações  e  exemplos  relevantes  aos  seus  alunos  e  avaliando  o  nível  do 

aprendizado  de  alunos  à  distância.  Eles  também  precisam  prover  orientação 

abundante, desenvolvendo cursos à que utilizam áudio, gráficos e textos. 

Também,  orientadores locais  podem oferecer  programas de  treinamento  que 

enfatizem a prática com os equipamentos que os alunos irão usar durante o curso. 

Estando familiarizados com o ambiente de trabalho, os alunos poderão engajar-se 

melhor no processo de aprendizado. 

3.5.2 MÍDIA 

Instruções  em  língua  estrangeira  apresentam  dificuldades  especiais,  não  só 

devido  à  falta  de  uma  interação  imediata  que  caracteriza  muitos  projetos  de 

educação  à  distância,  mas  também  devido  à  perda  de  detalhes  em 

videoconferências. Isto pode ser superado provendo-se práticas orais e estratégias 

instrucionais que encorajam diálogos freqüentes entre alunos e professores. 

Ensino à Distância eficiente requer uma preparação extensiva, assim como uma 

adaptação de estratégias tradicionais ao novo ambiente de aprendizagem. 

Willis (1993) descreveu estratégias que são eficientes no ensino à distância:

 Desenvolver métodos apropriados de realimentação e reforços; 

 Adaptar aos diferentes estilos de aprendizado dos alunos; 

 Usar estudo de casos e exemplos; 

 Ser conciso; 

 Complementando os cursos com informações impressas. 

A variedade de mídias, também, apresenta um grande problema de pesquisa. 

Não se podem comparar cursos baseados em impressão, projetos eletrônicos na 
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Internet, audioconferências, e TV interativa, e esperar que essa comparação seja 

válida.

Mcnabb (1994) nota que mais estudos experimentais devem ser feitos na área 

de seleção de mídia, onde os pesquisadores possam comparar a notabilidade de 

diferentes  tecnologias  na  transmissão  de  conteúdos  similares  para  um  mesmo 

público.

3.5.3 EQUIPE DE TRABALHO

Professores progressistas, que são os primeiros adeptos da tecnologia, podem 

tornar-se agentes de mudanças para suas observações. Eles podem apoiar outros 

professores através de planejamentos, como um grupo, e trabalhando com módulos 

de aprendizado e equipamentos usando-os antes em sala de aula.

3.6 ALUNOS À DISTÂNCIA 

Muitas  questões  importantes  derivam-se  das  características  dos  alunos  à 

distância, cujos anseios e objetivos devem ser completamente diferentes dos alunos 

tradicionais.

Adultos têm muitas razões para buscar o ensino à distância:  falta de tempo,  

distância, e finanças, a oportunidade de fazer cursos, e a possibilidade de entrar em 

contato  com  outros  estudantes  de  diferentes  classes  sociais,  culturais,  e 

econômicas. Como conseqüência eles ganham não só conhecimento, mas também 

novas habilidades sociais,  incluindo  a  habilidade  de  comunicar  e  colaborar  com 

colegas largamente dispersos, quem eles podem nunca ter visto. 

Outra variável importante na eficácia do aprendizado é a preferência do aluno 

por  um  modo  particular  de  aprendizado,  ou  seja,  cooperativo,  competitivo,  ou 

individualizado. 

Silvia  Charp  (1994)  notou  que  com  grande  autonomia,  características  dos 

alunos, tais como audição dinâmica e a habilidade de trabalhar independentemente 

sem um instrutor presente, tornam-se crucial para o sucesso. 

O estudo de Bernt  e Bugbee examinou dois tipos de estratégias usados por  

alunos à distância: 
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 Primária:  estratégia  do  conhecimento,  tais  como  audição  dinâmica  e 

concentração;

 Secundária:  estratégias  afetivas,  tais  como  habilidade  de  trabalhar 

independentemente dos instrutores.

Há muitas maneiras de facilitar o suporte ao aluno. Professores de ensino à 

distância  podem  visitar  o  site distante,  ou  os  alunos  podem  ir  até  o  estúdio. 

Teleconferências ou conversas interativas com mentores e/  ou outros alunos são 

duas alternativas de visitar o  site em tempo real.  Outra alternativa são questões 

enviadas pelos alunos por e-mail. 

3.7 QUESTÕES OPERACIONAIS 

Envolvem o planejamento, administração, gerência, e economia,  os quais são 

cruciais para o sucesso do programa de educação à distância. Em particular deve-se 

considerar as regras da tríade professor - orientador local - aluno, treinamento dos 

professores e auxiliares, implementação e adoção de novas tecnologias, e questões 

de planos de ação como facilidades, custos e programação de horário. 

Já que os professores de ensino à distância não estão em contato direto com 

seus alunos, a comunicação é mediada não só pela tecnologia, mas também por 

uma equipe que inclui editores, projetistas, produtores, técnicos, especialistas em 

mídia,  tutores locais, auxiliares,  orientadores locais, e provedores de serviço.  Em 

particular  iremos  destacar  as  regras  de  duas  pessoas  chaves:  o  professor  e  o 

orientador local. 

Schlosser  e  Anderson  (1993)  identificaram  as  novas  habilidades  que  os 

professores devem aprender para assumir o papel de educadores à distância: 

 Entender a natureza e filosofia da educação à distância; 

 Identificar  e  desenvolver  cursos  interativos  para  satisfazer  cada  nova 

tecnologia; 

 Adaptar as estratégias de ensino para transmitir instruções à distância; 
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 Organizar  recursos  instrucionais  de  uma  forma  satisfatória  ao  ensino  à 

distância; 

 Treinar e praticar o uso de sistemas de telecomunicações; 

 Ficar envolvido na organização, planejamento colaborativo e decisões; 

 Avaliar realizações, atitudes, e percepções dos alunos à distância; 

 Trabalhar com questões de direitos autorais. 

O orientador local  é uma extensão do professor  à distância, embora ele não 

precise ser um professor. Suas responsabilidades são: motivar e encorajar os alunos 

de sites remotos, elevar seus entusiasmos, e manter a disciplina. 

Comprar,  e  manter  equipamentos  apropriados,  e  treinar  professores  e 

orientadores locais para usá-los eficientemente, são condições necessárias, porém 

não suficientes para assegurar uma escola de um excelente programa de ensino à 

distância.  Há  outros  fatores,  muitos  dos  quais  são  mais  afetivos  do  que  de 

conhecimento,  tais  como  amistosidade do  usuário  e  habilidade  em implementar 

suporte ao aprendizado. Ravitch (1993) nota que a organização escolar tem sido 

tradicionalmente  hierárquica  e  burocrática,  enquanto  que  as  novas  tecnologias 

desafiam este modelo. 

Para  uma  adoção de  tecnologia no  ensino à distância com sucesso,  quatro 

condições devem ser atendidas: 

 Treinar as habilidades necessárias para trabalhar com tecnologia; 

 Educação  provendo  visão  e  entendimento  do  estado  de  arte  de 

desenvolvimentos e aplicações; 

 Suporte para experimentos e inovações; 

 Tempo suficiente para aprender e praticar. 

3.8 QUESTÕES DE GERENCIAMENTO E METAS 

Educação à Distância modifica a relação de aprendizado do modelo de escola 

comum, centralizado para um modelo mais descentralizado e flexível. Ele também 
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reverte a dinâmica social, levando a escola ao aluno, ao invés do aluno à escola. 

Isto leva a novas questões de debate: 

 O impacto da educação eletrônica no ensino vigente; 

 Fazer balanço do orçamento com potenciais opções de educação eletrônica 

de baixo custo; 

 Redefinir o que significa ter uma professora presente na sala de aula; 

 Revisar requerimentos de certificação de professores para acomodar aqueles 

que atravessam fronteiras de áreas de serviços eletronicamente. 

Outros itens a serem considerados são:

 Novas formas de determinação e avaliação, incluindo meios de verificar se o 

trabalho do aluno é original e autêntico; 

 Um conjunto de padrões de aceitação nacional que garantam a qualidade do 

ensino à distância; 

 Conjunto de padrões de aceitação nacional para certificação de professores, 

o  qual  atende  a  um  critério  mínimo,  incluindo  treinamento  de  teoria  de 

educação à distância, métodos e estratégias; 

 A  necessidade  de  cooperação  entre  setores  comercial,  governamental  e 

educacional; 

 Treinamento  e  acesso  à tecnologia para  todos,  não  só  para  os  melhores 

alunos e professores. 

3.9  CONSIDERAÇÕES  IMPORTANTES  LEVANTADAS  EM  TRABALHOS 

DESENVOLVIDOS  COM  APLICAÇÕES  DA  INTERNET  COMO  FERRAMENTA 

APOIO AO APRENDIZADO EM ENGENHARIA DE TRANSPORTES

Souza (2001)  desenvolveu sua  dissertação  aplicando o  potencial  da  internet 

como  ferramenta  de  apoio  ao  desenvolvimento  do  processo  de  ensino/ 

aprendizagem, através do emprego efetivo de alguns de seus recursos e posterior 

avaliação  dos  resultados  em  uma  disciplina  específica  da  Engenharia  de 

Transportes.
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Silva  (2009)  realizou  trabalho  com  objetivo  aprofundar  as  investigações  já 

realizadas na Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo 

(EESCUSP),  no  sentido  de  fazer  da  estratégia  de  ensino  semipresencial  uma 

alternativa eficiente e eficaz para o ensino de Planejamento de Transportes.
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3.9.1 PROBLEMAS EXPOSTOS

Souza (2001) levanta a questão da redução dos investimentos em educação 

como  um problema  global,  além da  necessidade  da  atualização  dos  processos 

pedagógicos.

Souza  (2001) ainda destaca o papel  importante da internet  como ferramenta 

propagadora  de  informações,  não  se  podendo  ignorar  sua  potencialidade  para 

exercer seu papel em introduzir as alterações necessárias as atendimento de novas 

exigências educacionais.

Segundo o referido autor é importante que haja uma revisão metodológica e de 

cursos na engenharia civil de todo o país, pois as exigências sobre os engenheiros 

evoluíram  rapidamente  em  contrapartida  à  velocidade  de  absorção  das 

universidades em incorporá-las à formação acadêmica. 

A  esta  problemática  também  estão  associados  os  processos  de  ensino/ 

aprendizagem de projeto  geométrico  de  estradas,  cuja  grande lacuna no ensino 

tradicional é justamente a incorporação dos recursos tecnológicos, como programas 

de desenvolvimento de projeto, ao ementário dessa disciplina.

Silva  (2009)  destaca  o  método  do  ensino  baseado  em problemas,  ou  PBL 

(Problem Based Learning),  um método  de aprendizagem que busca garantir aos 

alunos a obtenção do conhecimento profissional, o desenvolvimento do pensamento 

crítico e habilidades para a resolução de problemas, através da compreensão dos 

fatos, ao invés da simples memorização. 

Seguindo este método os alunos aprendem a partir de um problema proposto, 

real  ou simulado, interagindo entre si, obtendo dados,  formulando diagnósticos e 

tomando decisões. O professor tem participação ativa nesse processo, interagindo 

com os alunos de maneira diferenciada do ensino tradicional. Porém, para que a 

implantação desta proposta de ensino seja realizada de forma efetiva, deve haver 

uma mudança de hábito, tanto dos estudantes quanto dos professores, por se tratar  

de um método com estratégia de aprendizagem ativa e que demanda uma maior 

disposição para a aprendizagem autônoma.
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3.9.2 TIPOS DE ABORDAGEM

Souza (2001) descreve como se dão as abordagens tradicional e interativa de 

ensino trançando um interessante paralelo entre ambas conforme apresentado na 

tabela 3.1.

TAB 3.1 - Abordagem Tradicional x Abordagem Interativa. 

TRADICIONAL INTERATIVA
ALUNOS

Homogêneos quanto à qualificação Heterogêneos quanto à qualificação 

Lugar único de encontro 
Estudam em casa, local de trabalho, 
universidade, etc. 

Residência local População dispersa ou não 
Situação controlada/Aprendizagem dependente Situação livre/Aprendizagem independente 
Realiza-se maior interação social Realiza-se menor interação social 

A educação é atividade primária. Tempo integral 
A educação é atividade secundária. 
Tempo parcial 

Seguem, geralmente, um currículo obrigatório 
O próprio estudante determina o currículo 
a ser seguido 

DOCENTES
Um só tipo de professor Vários tipos de professores 
Fonte de conhecimento Suporte e orientação da aprendizagem 
Recurso insubstituível Recurso parcialmente substituível 
Juiz supremo da atuação do aluno Guia de atualização do aluno 
Basicamente, professor/aluno Basicamente, produtor de material ou tutor/aluno 
Suas habilidades e competências são muito Suas habilidades e competências são menos 
difundidas conhecidas 
Problemas já conhecidos para o projeto, Problemas com o projeto, o desenvolvimento 
desenvolvimento e avaliação curricular e a avaliação curricular 
Os problemas citados no item anterior Os problemas citados no item anterior 
dependem do professor dependem do sistema 

COMUNICAÇAO I RECURSOS
Ensino face a face Ensino multimídia 
Comunicação direta Comunicação diferenciada em espaço e tempo 
Oficinas e laboratórios próprios Oficinas e laboratórios de outras instituições 

ESTRUTURA I ADMINISTRAÇAO
Escassa diversificação de unidades e funções Múltiplas unidades e funções 
Os cursos são concebidos, produzidos e 
difundidos com simplicidade e boa definição

Processos complexos de concepção, 
produção e difusão dos cursos

Problemas administrativos de horário 
Os problemas surgem na coordenação da 
concepção, produção e difusão 

Muitos docentes e poucos administrativos Menos docentes e mais administrativos 
Escassa relação entre docentes e administrativos Intensa relação entre docentes e administrativos 

Os administrativos são parcialmente substituíveis 
Os administrativos são basicamente 
insubstituíveis 

Recusa alunos, mais elitista e seletiva 
Tende a ser mais democrática no acesso de 
alunos 

Inicialmente, menos custos, mas elevados Altos custos iniciais, mas menos elevados 
em função da variável aluno em função da variável aluno 

Fonte: Souza, L. S. H. (2001)

3.9.3 ESTILOS DE APRENDIZADO
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Silva (2009) mostra os estilos de aprendizagem baseados em dois modelos, um 

de David Kolb (1984) e outro de Felder e Silverman (1988).

Estilo de aprendizagem é a maneira pela qual o indivíduo percebe, processa e 

retém a informação (Kuri, 2004).

No modelo de aprendizagem de Kolb a essência é a descrição simples do ciclo 

de aprendizagem, ou seja, como o indivíduo gera, a partir de suas experiências, os 

conceitos que guiarão seu comportamento em novas situações e como ele modifica 

esses  conceitos  a  fim  de  aumentar  sua  eficiência.  Esse  processo  pode  ser 

concebido como um ciclo de quatro estágios: a Experiência Concreta (EC) é seguida 

por  Observação  Reflexiva  (OR)  que  leva  a  Conceituação  Abstrata  (CA)  e  a 

Experimentação Ativa (EA), a qual, por sua vez, conduz a novas experiências. O 

ciclo então recomeça, (Kuri, 2004).

O  modelo  de  estilos  de  aprendizagem  de  Felder  e  Silverman  classifica  o 

estudante  quanto  à  sua  inserção  em escalas  relativas  às  maneiras  pelas  quais 

prefere  perceber  e  processar  as  informações.  Abrange  cinco  dimensões  da 

aprendizagem: Percepção (Sensorial/ Intuitiva), Input (Visual/ Verbal), Organização 

(Indutiva/ Dedutiva), Processamento (Ativo/ Reflexivo) e Entendimento (Seqüencial/ 

Global).

3.9.4 A UTILIZAÇÃO DE INFORMÁTICA NA ÁREA EDUCACIONAL

Souza (2001) discorre sobre a aplicação de recursos de informática tais como 

softwares na área educacional através da inserção da internet na educação, que são 

comentados na sequência.

3.9.4.1 SOFTWARES

Souza (2001) cita quatro tipos de softwares que podem ser empregados, direta 

ou indiretamente para finalidades educacionais: 

 Softwares educativos;

 Softwares administrativos;
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 Softwares aplicativos com finalidades tecnológicas;

 Softwares aplicativos com finalidades educacionais.

Souza  (2001)  conclui  que  a  utilização  na  universidade  de  programas  como 

editores de texto,  planilhas eletrônicas banco de dados,  editores gráficos,  etc., é 

interessante, visto que a maioria dos alunos tem acesso a estes programas em suas 

residências. 

3.9.4.2 INTERNET

Como já mencionado anteriormente a internet é a maior e mais poderosa rede 

de troca de informações do mundo. Souza (2001) cita a internet como a mídia que 

facilita a motivação dos alunos pelas possibilidades inesgotáveis de pesquisa que 

oferece.

Num  contexto  de  educação  à  distância  o  sucesso  do  aluno  está  em  sua 

capacidade  de  auto-aprendizagem,  de  sua  motivação  e  de  suas  condições  de 

estudo (Keegan, 1983).

Santos (1999) destaca o uso de tecnologias de rede em diferentes vertentes de 

pesquisa e desenvolvimento, destacando-se:

 Sites  Educacionais  –  reúne  as  seguintes  funcionalidades:  bibliotecas  de 

softwares educacionais, espaço para comunicação, material para download, 

links para outras páginas, etc.;

 Sistemas de gerenciamento para cursos à distância – há inúmeros sistemas 

de  gerenciamento  para  cursos  a  distância  tais  como;  Aulanet,  Eureka,

Vitual-U, etc.

Dentre  os  vários  recursos  oferecidos  pelas  páginas  da  internet  alguns  são 

verdadeiramente úteis no apoio ao processo pedagógico, dentre eles se destacam:

 WWW (World Wilde Web):  são  as  home  pages,  ou  web  pages,  em suas 

visualização inicial são apresentadas as informações em forma de hipertexto,  
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com elos entre documentos e objetos, localizados em computadores diversos 

da rede. Para acessar a este recurso é necessário que o usuário tenha algum 

programa de navegação ou browser, programas que nos dias atuais já vêm 

instalados nos computadores;

 Transferência de Arquivos: serviço que permite o envio e o recebimento de 

arquivos;

 Chat:  possibilita a  realização  de  comunicação  virtual  através  da  troca  de 

mensagens em tempo real;

 Fórum:  local  para  debates,  destinado  a  comunicação  de  vários  usuários 

distribuídos por salas virtuais temáticas.

3.9.5 VANTAGENS E DESVANTAGENS DA UTILIZAÇÃO DA INTERNET

Segundo Tajra (2000) as principais vantagens são:

 Os alunos se tornam mais motivados;

 Os alunos com dificuldade de concentração se tornam mais concentrados;

 Estimula o aprendizado e novas línguas;

 Acessibilidade a fontes inesgotáveis de assuntos e pesquisa;

 Comunicação e interação com outras universidades;

 Estímulo à escrita, à leitura, à curiosidade e ao raciocínio lógico;

 Estímulo para pesquisar a partir de temas previamente definidos;

 Troca de experiência entre professores, alunos e professor/ aluno.

As desvantagens elencadas por Tajra (2000) são:

 Muita informação sem fidedignidade;

 Facilidade de dispersão durante a navegação;

 Lentidão  de  acesso  nos  sites  em função  da  baixa  capacidade de  linhas 

telefônicas, neste caso a popularização da banda larga praticamente eliminou 

esta desvantagem;
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 Facilidade no acesso a sites inadequados.

4. CONSIDERAÇÕES SOBRE SOFTWARES DE PROJETO GEOMÉTRICO DE 

ESTRADAS

4.1 INTRODUÇÃO

A elaboração de um projeto de estradas no Brasil, até meados da década de 80,  

envolvia diversas metodologias analíticas para se obter o resultado esperado. Todo 

o projeto era calculado, e desenhado de forma manual.

O projeto se iniciava através do processamento das cadernetas topográficas que 

forneciam os dados iniciais, como: cadastro planimétrico, nivelamento geométrico, 

seções transversais levantadas a nível ou régua, etc.

Após o processamento dos levantamentos topográficos, os dados obtidos eram 

desenhados em folhas de papel canson, para planta cadastral, e folhas de papel  

milimetrado para as seções e para os perfis.

Realizados os processos de desenhos das bases topográficas inicia-se a fase 

de projeto  propriamente  dito onde se insere o projetista  de estradas.  O referido 

profissional  utilizava  como  ferramentas  os  seguintes  itens:  calculadora científica, 

escalímetro, esquadros, compasso, gabaritos de raio, régua flexível, etc.

A equipe para realização do projeto era composta pelos seguintes elementos: 

calculista, desenhista, técnico e engenheiro. Dependendo da extensão da rodovia e 

da complexidade do projeto cada componente citado poderia ser multiplicado até “n” 

vezes, onerando consideravelmente os custos do projeto.

O prazo para conclusão do trabalho seguramente era bem mais extenso dos 

praticados  nos  dias  atuais.  Processos  simples  como  a  alteração  de  uma  curva 

horizontal, ou mesmo da alteração do greide inicialmente projetado acarretavam um 

grande retrabalho.

A introdução de modernas tecnologias tem se feito regularmente presente no 

contexto do projeto de geometria das estradas, procedimentos que analiticamente 

duravam meses para serem concluídos, agora levam dias. Não se pode mais ignorar 

a importância da ferramenta computacional.
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Nos  dias  atuais  existem  diversos  softwares  destinados  as  mais  variadas 

funções.  Estas  ferramentas se inserem em todos os processos componentes da 

elaboração de um projeto,  desde o processamento dos dados topográficos até a 

apresentação final do projeto.

Tanto  os  programas  mais  simples,  editores  de  texto  e  planilhas  eletrônicas, 

como  os  mais  complexos,  programas  gráficos  e  específicos,  se  mostraram 

importantes ferramentas no apoio ao desenvolvimento de projetos. Cabe ressaltar 

que tais ferramentas não dispõem de inteligência, logo o profissional (engenheiro ou 

técnico) é que detém o conhecimento e o discernimento necessário para gerir o 

projeto.

Para que haja uma perfeita interação entre máquina e profissional é necessário 

que o último possua noções básicas de todo o potencial do primeiro. Na vida prática 

o profissional aprende no exercício de suas funções, mas o conhecimento egresso 

pode encurtar muito os percalços deste aprendizado.

O  domínio  da  ferramenta  permite  ao  projetista  realizar  diversas  simulações 

estimulando a realização de trabalhos melhores em prazos menores.

Reforça-se aqui a importância do conhecimento teórico, é de suma importância 

o  domínio  do  conceito  a  que  se  aplicará  no  desenvolvimento  do  projeto.  Uma 

ferramenta que se apresente de forma amigável, e que seja de simples operação é 

de certa forma a mais indicada ao projetista iniciante.

De  acordo  com  o  objetivo  desta  dissertação  deseja-se  implementar  uma 

ferramenta que auxilie / complemente / preencha a lacuna deixada na maior parte 

das  escolas  que  é  a  difusão  do  aprendizado  de  projeto  geométrico  através  da 

utilização de ferramenta gráfica.

Assim é proposta, como solução a esta deficiência, a utilização de ferramenta 

WEB,  onde  através  de  processos  de  aprendizado  a  distância  viabilize-se  a 

complementação do curso.

A ferramenta, que na realidade é uma página da internet, disponibilizaria uma 

sistemática  passo  a  passo,  através  de  módulos de ensino,  a  elaboração  de  um 

projeto através da utilização um software comercialmente conhecido.

Para  se  obter  um  resultado  satisfatório  é  necessário  que  o  software  a  ser 

utilizado apresente uma interface amigável, de forma a permitir ao aluno uma melhor 

adaptação à ferramenta. 
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Existem  disponíveis  comercialmente  diversos  programas  destinados  ao 

processamento  de  um  projeto  geométrico  de  rodovias,  sendo  que  eles  se 

apresentam de forma heterogênea quanto aos seus fatores componentes. Assim se 

fez necessária a escolha de um software que agregasse tanto a versatilidade de 

saídas quanto à facilidade de operação.

É  importante  que  o  aluno  esteja  familiarizado,  não  só  com  os  programas 

específicos para projeto geométrico,  mas também com outros programas de uso 

geral no dia a dia, tais como: editores de texto, planilhas eletrônicas, gerenciadores 

de documentos, e navegadores.

4.2 PROGRAMAS PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETO GEOMÉTRICO

Existem hoje em comercialização diversos programas e aplicativos que auxiliam 

o  profissional  a  lidar  com  o  cumprimento  de  suas  atribuições.  Programas  para 

desenvolvimento  de  desenhos  e  planilhas  eletrônicas  são  as  ferramentas  mais 

comumente utilizadas, sendo também mais acessíveis, de forma geral, aos diversos 

tipos de usuários.

Os  programas  específicos  para  desenvolvimento  de  projetos  geométricos 

começaram a surgir a partir da implementação de “plug-ins” aos programas para 

desenhos gráficos como o AUTOCAD e o MICROSTATION (autolisp’s), e para as 

planilhas eletrônicas como o Excel (macros).

Alguns programas se originaram, também, da necessidade do processamento 

de dados topográficos a partir do descarregamento de equipamentos como estações 

totais e GPS. Posteriormente estes programas evoluíram ao adicionar módulos para 

projetos.

Desta  forma o mercado dispõe de várias opções de ferramentas  que têm a 

potencialidade de auxiliar ao aluno em sua formação, complementando os conceitos 

teóricos través de sua aplicação prática.

Por  outro  foco,  determinar  qual  software  seria mais  adequado é uma  tarefa 

difícil, a adaptação a esta ou aquela ferramenta é um fator de ordem pessoal. Não 

se  deseja  dar  um  cunho  comercial  a  esta  dissertação,  comparações  visando 

determinar qual é o melhor software não se farão presentes neste trabalho.

56



Foi realizada uma consulta inicial em sites de pesquisa buscando a identificação 

de softwares para uso em projeto geométrico de estradas. Após uma breve seleção, 

identificaram-se alguns programas que, de certa forma, poderiam ser utilizados na 

montagem da ferramenta de ensino, conforme apresentado na Tabela 4.1. 

TAB. 4.1 – Relação dos Programas de Projeto Geométrico.

SOFTWARE DESENVOLVEDOR

CIVIL 3D AUTODESK

DATAGEOSIS HEZOLINEM

INROADS BENTLEY

POSIÇÃO MANFRA

TOPOEVN MÉTRICA

TOPOGRAPH CHAIR POINTER

Dentre os softwares existem variações importantes no que tange às funções, 

configurações, interfaces, manuais, auxílio ao usuário, idioma, amigabilidade, custo, 

etc. A escolha do software a ser utilizado na ferramenta de ensino, logo, precisa ser 

realizada  de  forma  a  permitir  um  melhor  aprendizado  à  distância,  ou  seja,  a 

ferramenta deve ser simples e eficiente e, se possível, autoexplicativa.

Os softwares DATAGEOSIS, POSIÇÃO e TOPOEVN são mais específicos ao 

processamento  de  dados  topográficos,  motivo  pelo  qual  foram  desenvolvidos. 

Embora  estes softwares possuam módulos  para projeto  geométrico e cálculo de 

volumes, é no processamento topográfico que realmente se destacam.

O CIVIL 3D, o INROADS, e o TOPOGRAPH, além do processamento dos dados 

de  topografia,  apresentam  ferramentas  específicas  e  mais  abrangentes  para  o 

desenvolvimento do projeto geométrico e de terraplenagem. 

Os softwares AUTODESK CIVIL 3D e BENTLEY INROADS foram produzidos 

por  empresas  multinacionais e  seguem os padrões  americanos e europeus para 

desenvolvimento  de  projetos,  não  estando  muito  familiarizados  com  as  normas 

brasileiras, além de suas plataformas serem em inglês. 

As empresas AUTODESK e BENTLEY são concorrentes também nos editores 

gráficos  nos  quais  dominam  o  mercado  tanto  com  o  AUTOCAD  como  com  o 

MICROSTATION. No Brasil, porém, há o predomínio do AUTOCAD, ferramenta esta 

indispensável para elaboração de desenhos técnicos.
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O  CIVIL  3D  e  o  INROADS  são  programas  robustos  com  uma  quantidade 

significativa  de  recursos,  os  quais  são  frutos  de  permanentes  investimentos  em 

pesquisa e desenvolvimento, fato este que contribuem para um custo mais elevado 

para aquisição de uma licença para uso.

O  TOPOGRAPH,  o  POSIÇÃO,  DATAGEOSIS  e  o  TOPOEVN  foram 

desenvolvidos  por  empresas  brasileiras,  tendo  como  foco  a  necessidade  do 

projetista  brasileiro.  Esses  programas  estão  mais  adaptados  aos  parâmetros 

normativos Brasileiros.

Todos os programas citados são eficientes e desenvolvem o projeto a contento, 

porém os softwares internacionais possuem interface mais complexa, o que exige do 

usuário,  além  do  conhecimento  do  conceitual  de  geometria,  o  conhecimento 

avançado da utilização do ferramental do software. 

4.3 PARÂMETROS DE COMPARAÇÃO

Baseado nas informações técnicas fornecidas pelos catálogos dos fornecedores 

foi  possível  realizar uma  comparação objetiva  de alguns parâmetros  importantes 

para a sua utilização. Assim foram verificados os seguintes tópicos: custo, operação, 

configuração, treinamento e suporte técnico.

Para realização desta comparação não foram executados testes de operação 

dos programas.

4.3.1 CUSTO

Foi  solicitado,  via  e-mail,  orçamento  para  aquisição  de  licença  junto  aos 

fornecedores  dos  softwares.  Como  retorno  pôde-se  elaborar  a  tabela  4.2, 

apresentada em sequência.
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TAB. 4.2 – Custos dos Softwares.

SOFTWARE CUSTO

CIVIL 3D (S/ AUTOCAD) R$7.700,00

DATAGEOSIS R$3.730,00

INROADS (C/ MICROSTATION) R$12.000,00

POSIÇÃO R$3.620,00

TOPOEVN R$2.850,00

TOPOGRAPH R$5.500,00
Fonte – Fornecedores

Fica evidente que neste item que os softwares nacionais possuem custos menos 

elevados, estando em média até 50% mais baixos. Deve-se ressaltar, porém, que 

quanto mais elevado o custo do programa, mais recursos ele apresenta.

Tanto o INROADS quanto o CIVIL 3D apresentam, além das rotinas para cálculo 

e desenho de projeto geométrico, rotinas para desenvolvimento de outros tipos de 

projetos como, por exemplo, o projeto de drenagem. Esses softwares, geralmente,  

são vendidos em conjunto com seus respectivos programas CAD, o que em geral 

eleva seus custos. 

O INROADS foi desenvolvido inicialmente para utilização como complemento do 

MICROSTATION,  mas  também é  vendido para  utilização no  AUTOCAD,  porém, 

nesse caso, o custo passa de R$12.000,00 para R$18.000,00.

Os  programas  DATAGEOSIS,  POSIÇÃO,  TOPEVN  e  TOPOGRAPH,  podem 

também  ser  vendidos  em  módulos,  porém  para  o  desenvolvimento  de  Projeto 

Geométrico  se  faz  necessária  a  aquisição do  programa completo,  ou  seja,  com 

todos os módulos.

Em nível nacional o programa com custo mais elevado é o TOPOGRAPH, e o 

mais em conta é o POSIÇÃO.

Cabe ressaltar que todas as empresas consultadas podem melhorar seus custos 

em função de negociações para aquisição de mais chaves e outros produtos. Para 

esta dissertação foi simulada a compra de uma licença por uma pessoa jurídica.

Todos  os  fornecedores,  também,  apresentam  custos  subsidiados,  para 

universidades e escolas, porém os programas apresentam algum tipo de restrição 

para a utilização que não seja acadêmica.
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4.3.2 OPERAÇÃO

No que tange aos parâmetros de operação, assim como nos demais quesitos 

avaliados,  a análise feita foi  objetiva,  baseada apenas nas  informações técnicas 

fornecidas nos catálogos dos programas.

Para esta análise foram avaliados os seguintes subitens: a) idioma; b) sistema 

operacional; c) intercâmbio com outros softwares CAD; d) manuais e tutoriais; e)  

possibilidade de operar em rede. 

4.3.2.1 IDIOMA

O  idioma  do  ferramental  do  programa  é  fundamental  para  um  usuário 

universitário, que ainda está fixando os conceitos teóricos recém adquiridos. Assim,  

quanto mais simples o linguajar do programa mais fácil o aprendizado. Na tabela 4.3 

são relacionados os idiomas de origem dos programas selecionados.

TAB. 4.3 – Idioma.

SOFTWARE IDIOMA

CIVIL 3D INGLÊS

DATAGEOSIS PORTUGUÊS

INROADS INGLÊS

POSIÇÃO PORTUGUÊS

TOPOEVN PORTUGUÊS

TOPOGRAPH PORTUGUÊS

Os programas TOPOGRAPH, DATAGEOSIS apresentam versões em espanhol. 

O INROADS e o CIVIL 3D não apresentam versões em português. O POSIÇÃO e o 

TOPOEVN apresentam versões exclusivas em português.

Um usuário experiente consegue trabalhar em qualquer idioma, ele se adapta 

fácil e decora os comandos mesmo sem dominar a língua. Um usuário iniciante teria,  

em tese, mais facilidade se o idioma fosse o seu nativo.
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4.3.2.2 SISTEMA OPERACIONAL

Todos os programas analisados foram desenvolvidos para o sistema operacional 

WINDOWS, e suas versões XP, 98, 2000, Vista, etc.

Nenhum dos programas foi desenvolvido para outro sistema operacional, assim 

não  existe  a possibilidade  destes  programas  rodarem em sistemas  operacionais 

livres ou gratuitos tipo LINUX.

4.3.2.3 INTERCAMBIO COM OUTROS SOFTWARES

Continuando as análises pertinentes à operação foi visto como os programas se 

relacionam com outros softwares, operações tipo importação e exportação de dados 

tanto para base de dados como para equipamentos tipo estação total.

O desenvolvimento do projeto geométrico se efetua em operações de cálculo e 

desenho.  Rotinas  realizadas em outros  programas  tipo  planilhas  eletrônicas  são 

passíveis de importação e exportação para os softwares, alguns de forma mais fácil, 

outros de forma mais complexa.

As  plataformas  gráficas  dos  programas  são  muito  importantes  para  a 

apresentação do resultado do trabalho, ou seja, as plantas do projeto. No Brasil há o 

predomínio  do  programa AUTOCAD,  logo qualquer pessoa que  deseje  trabalhar 

com Engenharia deve, no mínimo, dominar a utilização deste programa.

TAB.4.4 – Relação com outros softwares CAD.

SOFTWARE CAD UTILIZADO EXPORTA/IMPORTA

CIVIL 3D AUTOCAD DXF/DWG

DATAGEOSIS PRÓPRIO DXF/DWG/DGN

INROADS AUTOCAD/MICROSTATION DWF/DWG/DGN

POSIÇÃO AUTOCAD DXF

TOPOEVN PRÓPRIO DXF/DWG

TOPOGRAPH PRÓPRIO DXF/DWG
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O CIVIL 3D é produzido pela AUTODESK, mesmo fabricante do AUTOCAD, o 

INROADS possui versão para AUTOCAD, o POSIÇÃO foi desenvolvido como um 

PLUG-IN do AUTOCAD.

O DATAGEOSIS, o TOPOEVN e o TOPOGRAPH possuem módulos gráficos 

(CAD) próprios, porém muito limitados em comparação aos recursos oferecidos pelo 

AUTOCAD.

De  forma  geral,  os  usuários  dos  programas  que  possuem  módulo  gráfico 

próprios, desenvolvem o projeto até uma determinada fase e depois exportam os 

resultados  para  o  AUTOCAD  onde  fazem  todo  o  processo  de  acabamento  e 

impressão dos desenhos.

Operações tipo CTRL-C /CTRL-V são possíveis em determinadas planilhas em 

alguns programas como o TOPOGRAPH, por exemplo.

Todos os programas exportam e importam as planilhas em formato ASCII, o que 

facilita a utilização dos dados em programas como o Microsoft  OFFICE e o BR-

OFFICE.

4.3.2.4 MANUAIS E TUTORIAIS

Todos  os  softwares  apresentam  tutorias,  manuais,  e  alguns  até  bibliografia 

específica para sua melhor utilização.

TAB. 4.5 – Manuais/ Tutoriais.

SOFTWARE Manual/ Tutorial Idioma

CIVIL 3D Help Desk Inglês

DATAGEOSIS Gratuito Português

INROADS Help Desk Inglês

POSIÇÃO Help Desk Português

TOPOEVN R$49,00 Português

TOPOGRAPH Help Desk/ Tutorial 
Impresso

Português

Para o CIVIL 3D e para o INROADS podem ser encontrados no mercado livros e 

manuais em português desenvolvidos por usuários ou por profissionais de cursos de 

ensino destes programas.
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O DATAGEOSIS permite download gratuito de seu manual,  o POSIÇÃO e o 

TOPOGRAPH  vêm  com  manual  e/ou  tutorial  em  seu  pacote  de  venda,  já  o 

TOPOEVN vende o manual separado a um baixo custo.

O que se avalia é a existência ou não de bibliografia para apoio ao aprendizado 

do software, o teor e a qualidade da bibliografia existente não é visto. Desta forma 

todos os programas apresentam meios de aprendizado em português, independente 

da fonte ser oficial ou não.

4.3.2.5 POSSIBILIDADE DE OPERAR EM REDE

Este quesito se refere à possibilidade de compartilhamento de chave, ou licença 

através de rede para vários usuários. Todos os programas analisados possuem essa 

opção.

4.3.3 CONFIGURAÇÃO

Na tabela 4.6 é apresenta a configuração mínima de máquina para uma perfeita  

utilização dos programas selecionados, de acordo com especificação fornecida pelo 

fabricante.

TAB. 4.6 – Configuração.

SOFTWARE PROCESSADOR MEMÓRIA RAM ESPAÇO EM DISCO

CIVIL 3D 2010 Pentium IV ou similar 3GB 5GB

DATAGEOSIS Pentium II ou similar 64MB 20MB

INROADS Intel Pentium III AMD 256MB 100MB

POSIÇÃO Pentium II ou similar 32MB 30MB

TOPOEVN Pentium II ou similar 2GB 365MB

TOPOGRAPH Pentium III ou similar 64MB 60MB

As  configurações  das  máquinas  atuais  são  suficientes  para  atender  a 

necessidade da maioria dos programas. Apenas o INROADS e o CIVIL 3D exigem 

máquina com configuração mais robusta.

Investir  no  aprendizado  de  programas  mais  robustos  exigem  também  um 

investimento maior em processador, memória RAM e HD.
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4.3.4 TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO

Neste item são avaliados como se desenvolvem os treinamentos e posteriores 

suportes técnicos de acordo com que cada fornecedor oferece ao seu usuário.

4.3.4.1 TREINAMENTO

Para o aprendizado de todos os programas é necessário um treinamento, que 

pode ser dado pelo fornecedor ou pelo representante legal. Estes “cursos” possuem 

duração e custos variados de acordo com o software. 

Existe, também,  a possibilidade do auto-aprendizado através da utilização de 

bibliografia específica e da utilização continuada.

Na tabela 4.7 são apresentados os custos para o treinamento dos programas,  

sem considerar as despesas com hospedagem e transporte, visto que alguns dos 

treinamentos são ministrados fora do estado de origem do usuário.

TAB. 4.7 – Treinamento

SOFTWARE MINISTRANTE CUSTOS(*) DURAÇÃO

CIVIL 3D DESKGRAPH R$1.500,00 40h

DATAGEOSIS Fornecedor R$750,00 24h

INROADS ITIS/Outros R$890,00 24h

POSIÇÃO Fornecedor R$800,00 16h

TOPOEVN Fornecedor R$549,00 16h

TOPOGRAPH Fornecedor/Outros R$650,00 40h

(*)Custos obtidos através de cotação no mercado.

Os softwares TOPOGRAPH, DATAGEOSIS oferecem treinamento gratuitos em 

suas sedes para quem adquirir o programa, mas, também,  pode ser cobrado em 

alguns casos.  O treinamento  para  CIVIL 3D e INROADS é fornecido por  cursos 

independentes  e  possuem  custos  e  disponibilidade  variáveis.  O  POSIÇÃO  e  o 

TOPOEVN cobram a parte por seu treinamento. 

A frequência e a periodicidade dos treinamentos são bem variáveis, o que pode 

se tornar um problema. Existe também o problema da disponibilidade dos cursos, 

sendo a maioria ministrada em grandes centros.
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4.3.4.2 SUPORTE TÉCNICO

As empresas nacionais fornecem aos seus clientes atendimento mais eficiente 

através de conferencia via telefone, ou por atendimento on-line. 

Os softwares CIVIL 3D e INROADS também possuem suporte on-line, porém em 

inglês.

Existe, porém, um problema em relação ao suporte técnico de maneira geral: os 

técnicos responsáveis pelo atendimento ao usuário conhecem bem o programa, mas 

possuem  pouca  experiência  em  desenvolvimento  de  projetos,  o  que  dificulta  a 

resolução de certas dificuldades que por ventura surjam.

4.4 AS EXPERIÊNCIAS REALIZADAS NO IME 

Por duas oportunidades o IME promoveu estudos comparativos entre softwares 

com a finalidade da adoção do software vencedor junto ao Exército Brasileiro.

O primeiro estudo ocorreu em 14 de junho de 1996, com a finalidade de indicar o 

sistema mais adequado para o trabalho de projeto e acompanhamento de obras de 

estradas.

A avaliação foi  realizada através de  um mini-seminário,  realizado apenas no 

referido dia, onde cada representante convidado teria um determinado tempo para 

realizar a demonstração de seu produto. 

Durante  esse  dia  foram  realizadas  palestras  com  três  representantes  de 

fornecedores de programas de estradas, foram assim apresentados os programas: 

SDR  MAPPING  da  SOKKIA,  Sistema  SAEPRO  da  CIENGE,  e  o  Sistema 

TOPOGRAPH, então da Santiago e Cintra.

Cada empresa teve duas horas para fazer a apresentação de seus produtos a 

uma comissão formada por 10 integrantes que teriam que avaliar: aspectos técnicos, 

operação,  equipamento  necessário,  capacitação  de  recursos  humanos,  e 

relacionamento comercial. O resultado obtido foi: em 1º TOPOGRAPH, 2º SAEPRO, 

e 3º SDR MAPPING.

O  software  TOPOGRAPH  foi  então  adotado  como  software  padrão  para 

desenvolvimento de projeto geométrico e terraplenagem pelo Exército Brasileiro, que 

adquiriu ao longo dos anos diversas licenças de uso.
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De 29 de setembro a 03 de outubro de 2008 o IME, através do curso “Projeto 

Geométrico Avançado” com duração de 40h, forneceu treinamento para utilização do 

Software AUTODESK CIVIL 3D.

Aproveitando  o  prévio  conhecimento  da  maioria  dos  11  participantes  na 

operação do software TOPOGRAPH, foi realizada ao final do treinamento uma nova 

avaliação dos sistemas, desta vez comparando o TOPOGRAPH e o CIVIL 3D, na 

qual se optou pela manutenção da utilização do software TOPOGRAPH.

Cabe  ressaltar  que  este  tipo  de  avaliação  é  subjetiva,  sendo  baseada  na 

experiência pessoal de cada avaliador na operação deste ou daquele software. O 

objetivo  não  era  eleger  o  melhor  software,  aquele  que  detinha  maior  gama  de 

recursos, ou aquele que teria mais funções.

Para a comparação foi utilizada uma planilha, onde eram avaliados cinco grupos 

de  tópicos  principais,  assim  dispostos:  1)Avaliação  Técnica,  2)Operação, 

3)Hardware, 4)Capacitação de recursos humanos, e 5)Relacionamento Comercial. 

Cada Tópico possuía seus subtópicos e uma pontuação equivalente à importância 

do item, ao final se totalizava a pontuação obtida em cada tópico, sendo o vencedor 

o sistema que conseguisse a maior pontuação. A planilha utilizada é apresentada na 

figura 4.1.

Dos onze avaliadores quatro não conheciam o sistema TOPOGRAPH, assim 

mesmo foi permitido o preenchimento da planilha, onde cada um avaliou somente o 

sistema que conhecia.

Esta  comparação  refletiu  a  opinião  de  cada  avaliador  que  participou  do 

treinamento de CIVIL 3D. Que fique claro que até aquele momento nenhum dos 

avaliadores operavam o referido software, ao contrário do TOPOGRAPH, da qual a 

maioria já era usuário.

Na tabela 4.8, em sequência, são apresentadas as notas atribuídas por cada 

participante aos programas avaliados.
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AVALIAÇÃO DE SISTEMA PARA PROJETO GEOMÉTRICO DE ESTRADAS 

03/10/2008

1) Avaliação Técnica (valor 4,0 pontos)

Pontos CIVIL 3D TOPOGRAPH

Dados de Entrada (Estação Total, cadernetas de campo, etc.) ≤ 1

Funções (Projeto) ≤ 1

Relatórios ≤ 1

Desenhos ≤ 1

2) Operação (valor 2,0 pontos)

Pontos CIVIL 3D TOPOGRAPH

Interface com o usuário ≤ 0,4

Sistema Operacional ≤ 0,4

Intercâmbio com outros softwares CAD ≤ 0,4

Manuais, tutoriais, suporte técnico ≤ 0,4

Possibilidade de operar em rede ≤ 0,4

3) Hardware (valor 1,0 pontos)

Pontos CIVIL 3D TOPOGRAPH

Memória principal necessária ≤ 0,3

HD Necessário ≤ 0,3

Processador ≤ 0,4

4) Capacitação de recursos Humanos (valor 2,0 pontos)

Pontos CIVIL 3D TOPOGRAPH

Cursos ≤ 0,6

Periodicidade e locais ≤ 0,6

Valor ≤ 0,8

5) Relacionamento comercial (valor 1,0 pontos)

Pontos CIVIL 3D TOPOGRAPH

Preço da licença ≤ 0,25

Preço da atualização ≤ 0,25

Prazo de entrega ≤ 0,25

Número e localização dos clientes ≤ 0,25

6) Total:

10,0

Obs.:____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

       Assinatura: Nome__________________________________________________________________

FIG. 4.1: Ficha de avaliação de sistemas

Fonte: PG de Transportes IME
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TAB. 4.8 – Planilha Resumo das Notas
         

C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T

DADOS DE ENTRADA ≤1,00 1 1 0,7 1 1 0,8 1 1 1 1 0,5 0,8 0,9 0,4 1 1 1 0,9 0,9 0,87

FUNÇÕES ≤1,00 1 0,8 1 0,8 1 0,8 1 1 1 1 1 0,7 1 0,4 1 0,7 0,9 1 0,97 0,77

RELATÓRIOS ≤1,00 1 1 0,6 1 0,5 0,2 0,5 0,6 1 0,8 0,2 1 1 0,7 1 0,8 0,6 1 0,64 0,93

DESENHOS ≤1,00 1 0,7 1 0,6 1 0,7 1 1 0,4 0,8 1 0,5 1 0,5 0,8 1 1 0,8 0,94 0,64

INTERFACE COM USUÁRIO ≤0,40 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,1 0,4 0,2 0,3 0,3 0,2 0,4 0,4 0,4 0,2 0,4 0,3 0,3 0,29 0,37

SISTEMA OPERACIONAL ≤0,40 0,4 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,35 0,36

INTERCAMBIO ≤0,40 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,2 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,40 0,30

MANUAIS ≤0,40 0,3 0,4 0,2 0,4 0,1 0,2 0,4 0,2 0,3 0,3 0,1 0,4 0,4 0,4 0,1 0,4 0,2 0,4 0,23 0,39

REDE ≤0,40 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,1 0,37 0,33

MEMÓRIA ≤0,30 0,1 0,3 0,2 0,3 0,1 0,1 0,3 0,2 0,3 0,3 0,1 0,3 0,1 0,3 0,1 0,3 0,1 0,3 0,15 0,30

HD ≤0,30 0,2 0,3 0,2 0,3 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,1 0,3 0,1 0,3 0,20 0,30

PROCESSADOR ≤0,40 0,2 0,4 0,2 0,4 0,2 0,2 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,1 0,3 0,1 0,3 0,1 0,4 0,19 0,34

CURSOS ≤0,60 0,4 0,6 0,4 0,6 0,3 0,4 0,6 0,6 0,6 0,3 0,2 0,4 0,6 0,6 0,3 0,6 0,4 0,6 0,41 0,57

PERIODICIDADE ≤0,60 0,2 0,6 0,4 0,6 0,3 0,3 0,3 0,3 0,6 0,2 0,5 0,5 0,6 0,6 0,3 0,6 0,4 0,6 0,35 0,59

VALOR ≤0,80 0,5 0,8 0,2 0,8 0,4 0,2 0,3 0,4 0,7 0,4 0,1 0,7 0,6 0,8 0,3 0,8 0,6 0,8 0,36 0,77

PREÇO LICENÇA ≤0,25 0,1 0,25 0,15 0,25 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,25 0,18 0,25 0 0,25 0,15 0,25 0,11 0,24

PREÇO DA ATUALIZAÇÃO ≤0,25 0,1 0,25 0,15 0,25 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,25 0,2 0,25 0 0,25 0,25 0,25 0,12 0,23

PRAZO DE ENTREGA ≤0,25 0,25 0,25 0,15 0,25 0,2 0,25 0,25 0,25 0,25 0,2 0,25 0,25 0,25 0,2 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,24

NUM. E LOC. CLIENTES ≤0,25 0,15 0,25 0,1 0,25 0,1 0,1 0,1 0,15 0,25 0,2 0,1 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,16 0,25

10 8 9,5 7,25 9,1 6,9 0 5,75 0 8,25 0 7,6 8,4 7,4 0 6,05 8,4 9,08 7,65 7 9,3 7,7 9,2 7,36 8,79

AVAL. 9 AVAL. 10 AVAL. 11
POTUAÇÃO

AVAL. 1 AVAL. 2 AVAL. 3 AVAL. 4 AVAL. 5 AVAL. 6
CAPA

CIT. 
REC. 

HUM
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O CO
MER
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TOTAIS
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Fonte: PG de Transportes IME
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4.4.1 AVALIAÇÃO TÉCNICA

O primeiro quesito avaliado é mais subjetivo e induz ao avaliador pontuar este 

ou aquele programa pelo seu desempenho na execução das ferramentas de cálculo 

de projeto. Para se avaliar este item se faz necessário que o avaliador possua o 

pleno conhecimento das ferramentas de operação do software.

Este quesito é composto por quatro itens: a) Dados de entrada; b) funções; c)  

relatórios; e d) desenhos.

Na  figura  4.2  é  apresentado  o  gráfico  com  as  médias  das  notas  por  item 

avaliado para este quesito.

FIG. 4.2: Gráfico de Avaliação Técnica – Notas x Parâmetros

4.4.1.1 DADOS DE ENTRADA

Os dados de entrada dizem respeito, principalmente, a base topográfica, que 

pode ser inserida através de descarregamento direto do equipamento de topografia, 

por importação de arquivos ASCII ou por importação de desenho. A pontuação neste 

item deve ser maior de acordo com a flexibilidade das opções de entrada fornecidas 

pelos programas.

No que tange a este item, os programas TOPOGRAPH e CIVIL 3D apresentam 

certa similaridade, havendo pequena vantagem para o CIVIL 3D.
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4.4.1.2 FUNÇÕES

Este item avalia a versatilidade do programa quanto às funções para cálculos de 

determinadas rotinas de projeto. Quanto mais possibilidades melhor a avaliação.

Por ser um programa mais complexo, e completo, o CIVIL 3D oferece ao usuário 

uma quantidade significativa de recursos a mais em relação ao TOPOGRAPH, o que 

não significa ausência desta ou daquela rotina.

4.4.1.3 RELATÓRIOS

Os relatórios constituem as saídas das rotinas dos programas, neles se podem 

obter: a verificação da digitação de parâmetros, os resultados de uma operação de 

cálculo, as notas de serviço de execução de determinado projeto, a quantificação de 

serviços, etc.

Os relatórios muitas vezes são apresentados como parte integrante de volumes 

de projeto, assim quanto mais adaptado as normas brasileiras melhor. Desta forma 

neste item o TOPOGRAPH apresenta melhor avaliação.

4.4.1.4 DESENHOS

Os desenhos, junto com os memoriais descritivos do projeto e de cálculo, são o 

resultado  final  do  projeto,  logo  uma  ferramenta  de  desenho  deve  apresentar 

recursos suficientes para garantir uma boa apresentação, realizada em um menor 

tempo.

O CIVIL 3D é baseado no AUTOCAD, ferramenta de desenho líder mundial de 

mercado.  O  módulo  de  desenho  do  TOPOGRAPH,  e  não  apresenta  recursos 

suficientes para concorrer com o AUTOCAD. 

4.4.2 OPERAÇÃO

Neste quesito são avaliados o conjunto dos seguintes itens: a) interface com o 

usuário;  b)sistema  operacional;  c)intercambio;  d)manual;  e)possibilidade  de 

operação em rede.
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Segundo dicionário Aurélio, operação é: “Ação de um poder, de uma faculdade, 

de um agente que produz um efeito; ato ou efeito de operar. / Conjunto de meios  

que se combinam para obter-se um resultado...”.

Em  outros  termos,  operação,  neste  caso,  é  a  forma  como  se  faz  o 

relacionamento entre o programa e o seu usuário.

Na  figura  4.3  é  apresentado  o  gráfico  com  as  médias  das  notas  por  item 

avaliado para este quesito operação.

FIG. 4.3: Operação – Notas x Parâmetros

A avaliação deste item é feita de forma mais objetiva, o que facilitou o trabalho 

do avaliador. 

O TOPOGRAPH em média foi melhor avaliado neste quesito, isso se deve ao 

fato de o software ser em português, tanto em sua interface quanto em seu manual, 

o que facilita a sua compreensão e aprendizado.

Item a item o TOPOGRAPH teve melhor avaliação em Interface, e Manuais. O 

CIVIL  3D  teve  melhor  desempenho  em  intercambio  e  rede.  No  item  sistema 

operacional houve ligeira vantagem para o TOPOGRAPH em função dele operar em 

qualquer versão do WINDOWS. 
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4.4.3 HARDWARE

Quanto mais recurso o programa tem mais ele necessita de uma máquina com 

alta capacidade de processamento, memória RAM e memória para armazenamento.

O  TOPOGRAPH por  possuir  uma  plataforma  mais  leve,  leva  vantagem por 

permitir que seu sistema opere em máquinas com configuração inferior. Na figura 

4.4 é apresentado o gráfico comparativo das avaliações por programa.

FIG. 4.4: Hardware – Notas x Parâmetros

4.4.4 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

O manuseio  dos programas muitas  vezes  requer a  realização de  operações 

complexas,  que geram importantes  dúvidas em seus usuários.  Para uma melhor 

utilização da ferramenta é necessário que haja um treinamento.  Os treinamentos 

oferecidos  pelos fornecedores,  ou  por  terceiros,  são  introdutórios  e capacitam o 

usuário para uma utilização básica do programa.

O treinamento no  caso do  TOPOGRAPH,  normalmente,  está condicionado à 

aquisição do programa, mas também é oferecido através de terceiros a determinado 

custo. Por também ser vendido como produto, o curso de TOPOGRAPH pode ser 

dado a qualquer tempo e lugar, desde que, o interessado possa viajar, ou pagar o 

deslocamento do instrutor em determinados casos.
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Para  aprender a utilizar  o  CIVIL  3D é necessário que  o  interessado busque 

cursos específicos, geralmente fornecidos por representantes da AUTODESK, estes 

cursos, além do custo mais elevado, possuem baixa periodicidade.

Outro  problema  que  ocorre  é  a  qualificação  do  instrutor,  que  em ambos  os 

casos, conhece bem o programa, mas conhece pouco de projeto. 

Neste quesito o TOPOGRAPH leva ampla vantagem em relação ao CIVIL 3D, a 

maior  oferta  de cursos,  e o  menor custo  destes.  Na  figura 4.5 é apresentado o 

resultado desta avaliação.

FIG. 4.5: Capacitação – Notas x Parâmetros

4.4.5 RELACIONAMENTO COMERCIAL

Quanto  ao  aspecto  comercial  da  licença,  o  custo  do  software  e  de  suas 

atualizações,  o prazo de entrega e sua penetração no mercado, são importantes 

parâmetros para decisão de uma empresa, por exemplo, em qual software se deve 

investir.

O TOPOGRAPH por sua produção nacional, e por sua plataforma mais enxuta 

oferece  melhores  condições  para  aquisição.  Soma-se  a  este  fato  a  questão  da 

pronta entrega e do grande número de clientes. Na figura 4.6 apresentado o gráfico 

representativo desta avaliação.
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FIG. 4.6: Relacionamento Comercial– Notas x Parâmetros

4.5 PROGRAMA ESCOLHIDO

Para elaboração da ferramenta de ensino, como já mencionado, é necessário 

que o programa, a ser utilizado como exemplo, esteja de acordo com aos seguintes 

aspectos:

 O sistema preferencialmente deve estar com sua plataforma em português;

 O programa deve apresentar operação amigável;

 As funções devem ser de fácil acesso e localização;

 Deve haver facilidade de aceso a bibliografia especifica e suporte técnico;

 O  manual/  tutorial  deve  apresentar-se  de  forma  objetiva  e  de  fácil  

identificação;

 O  programa  deve  ter  boa  penetração  de  mercado,  quanto  mais  pessoas 

utilizam, mais fácil se torna a realização de consultas informais entre usuários;

 O programa deve apresentar funções simplificadas, e que facilitem um auto-

aprendizado;

 Tempo de existência.

75



Os programas nacionais de forma geral se adéquam a todos estes quesitos, de 

acordo  com  o  ponderado  no  capítulo  4.3,  porém  ao  se  dispor  da  experiência 

realizada no IME citada no 4.4, optou-se pelo TOPOGRAPH para a montagem da 

ferramenta educacional.

O  TOPOGRAPH  é  um  programa  de  fácil  aprendizado,  onde  sua  estrutura 

modular facilita a localização das planilhas de cálculo, e da ferramenta de desenho 

CAD.

Outra razão pela opção é  a presença marcante  deste  software  no mercado. 

Existem empresas que optam por possuir tanto TOPOGRAPH como o CIVIL 3D 

entre suas ferramentas. 

Até  a  presente  data,  o  TOPOGRAPH  é  o  software  adotado  pelo  Exército 

Brasileiro  para  o  desenvolvimento  de  projetos  e  acompanhamento  de  obras  de 

estradas.
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5. MÓDULOS  PARA  O  APRENDIZADO  À  DISTÂNCIA  DE  PROJETO 

GEOMÉTRICO DE ESTRADAS

5.1 INTRODUÇÃO

A  utilização  dos  recursos  da  Internet  como  ferramenta  para  apoiar  e  ou 

complementar o ensino tradicional é potencialmente uma solução eficiente à medida 

que o ensino presencial apresente carga horária insuficiente para a conciliação do 

aprendizado dos conceitos teóricos com os práticos.

A elaboração de um projeto de engenharia, seja ele qual for, é, nos dias atuais, 

desenvolvida  apoiada  por  programas  computacionais.  A  ausência  do  ensino  da 

utilização  de  softwares  nos  desenvolvimentos  dos  projetos  é  a  uma  lacuna 

importante no processo de aprendizado.

Muitos cursos,  até em nível  universitário,  vêm sendo ministrados à distância. 

São chamados de EaD, e cumprem uma metodologia que envolve uma série de 

ações.

A adaptação de um processo de Educação à Distância para uma ferramenta de 

complementação de aprendizado é virtualmente uma contribuição importante para 

os alunos de engenharia civil que optem pela prática e desenvolvimento de projetos 

relacionados à implantação de estradas.

Para a montagem desta ferramenta é necessário que a estrutura e organização 

dos tópicos a serem abordados apresentem-se de forma simples e objetiva.

A  estrutura  escolhida  foi  baseada  em  material  obtido  do  programa  EJA 

(educação  de  jovens  e  adultos)  desenvolvido  pela  Fundação  Trompowsky,  que 

desenvolve  projetos  para  a  Educação  à  Distância.  O  sistema  é  baseado  na 

estruturação do ensino em módulos.

5.2 O ASSUNTO 

Projeto  geométrico  é  o  projeto  que  define  detalhadamente  os  aspectos 

geométricos de uma via. Este projeto é parte componente do conjunto de projetos 
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que  somados  constituem  o  Projeto  Final  para  construção  de  uma  estrada.  A 

elaboração deste projeto dá inicio às ações para a elaboração dos demais projetos 

constituintes.

O Projeto Geométrico é o primeiro projeto a ser desenvolvido, ele é coração do 

conjunto de projetos que compõe o projeto de implantação de uma estrada, sendo 

preponderante para a elaboração dos demais projetos. No figura 5.1 é apresentado 

o fluxograma para o Projeto Executivo de uma rodovia.

ESTUDO DE 
TRÁFEGO

PROJETO DE 
O.A.E.

PROJETO DE 
DRENAGEM

PROJETO DE 
PAVIMENTAÇÃO

ESTUDO 
GEOTÉCNICO

ESTUDOS DE 
TRAÇADO

PROJETO 
GEOMÉTRICO

PROJETO 
AMBIENTAL

ESTUDO 
TOPOGRÁFICO

PROJ. OBRAS 
COMPLEMENT.

ESTUDOS 
AMBIENTAIS

PROJETO DE 
TERRAPLEN.

ESTUDO 
HIDROLÓGICO

PROJETO DE 
SINALIZAÇÃO

FIG. 5.1 - Fluxograma de seqüência para execução de Projeto Final de Rodovia

A elaboração  de  um projeto  geométrico  de  estradas  requer  uma  seqüência 

metodológica  complexa,  onde  o  seu  desenvolvimento  esta  dividido  em  quatro 

momento principais:

 Dados  de  entrada:  são  compostos  pelos  estudos  preliminares  como 

topografia, tráfego, hidrológicos e ambientais, além dos estudos de traçado 

caso o projeto seja de implantação.

 Definição  dos  parâmetros  classificatórios:  é  o  enquadramento  da  rodovia 

quanto  a  sua  classe  (definida  pelo  volume  de  tráfego),  e  sua  orografia, 

(definida  pela  topografia  primitiva  do  terreno  de  implantação).  Após  a 

definição da classe e da região, são buscados nos manuais competentes as 

normas e os parâmetros limitadores para o desenvolvimento do projeto.

 Desenvolvimento do Projeto: elaboração do projeto em si.
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 Resultados:  após  o  desenvolvimento  dos  cálculos  são  apresentados  os 

resultados obtidos do projeto através de seus desenhos, memoriais e notas 

de serviço de execução.

Na figura 5.2 são resumidos os momentos do projeto.

DADOS DE    
ENTRADA

PARÂMETROS 
CLASSIFICATÓRIOS

RESULTADOS

SEÇÃO 
TRANSVERSAL

PLANTAS

TOPOGRAFIA CLASSE

ALINHAMENTO 
VERTICAL

RELATÓRIOS

TRÁFEGO REGIÃO
 ALINHAMENTO 
HORIZONTAL

SUPERELEVAÇÃO NOTAS DE SERVIÇO

TRAÇADO NORMAS

SUPERLARGURA
INÍCIO DOS OUTROS 

PROJETOS

DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

FIG. 5.2 - Fluxograma de seqüência para execução de Projeto Geométrico.

A  execução  do  terceiro  momento,  ou  seja,  o  desenvolvimento  Projeto 

Geométrico em si, é composto, respectivamente, pelas seguintes etapas:

 Lançamento do alinhamento horizontal, ou eixo do projeto;

 Geração do perfil longitudinal do eixo de locação projetado;

 Lançamento do alinhamento vertical, ou greide do projeto; 

 Geração das seções transversais primitivas, ou seções do terreno natural;

 Definição das seções transversais típicas do projeto, ou gabarito de projeto;

 Cálculo dos parâmetros de superelevação e da superlargura;

 Cálculo das seções transversais de Projeto;
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 Desenho da planta do projeto constando a base topográfica plani-altimétrica 

cadastral, o traçado do eixo projetado, a pista, os acostamentos,  e o perfil  

longitudinal com seu respectivo alinhamento vertical;

 Cálculo dos volumes de terra;

 Geração das notas de serviço para execução das obras de terraplenagem;

 Geração  do  diagrama  de  Brückner,  para  distribuição/  compensação  dos 

volumes de corte e aterro.

É  necessário  que  o  projetista  possua  como  material  de  consulta,  todos  os 

parâmetros  normativos  definidores  do  projeto  que  ele  irá  desenvolver.  Se,  por 

exemplo, o projeto for de uma rodovia federal brasileira, o projetista deverá possuir 

as  normas  e  manuais  técnicos  relativos  a  esse  assunto,  disponibilizados 

gratuitamente pelo DNIT, em seu site.

5.3 ESTRUTURA DO MÓDULO DE ENSINO

Os diversos assuntos a serem ensinados são organizados de forma modular, 

onde cada módulo é elaborado de forma ao conteúdo desejado estar distribuído em 

poucas páginas de acordo com a seguinte estrutura:

 Introdução;

 Desenvolvimento do Assunto;

 Revisão;

 Exercício de fixação

5.3.1 INTRODUÇÃO

Na abordagem introdutória se faz uma breve preleção do conteúdo dos módulos, 

onde são elencados os objetivos e as metas esperadas.

Nesta  parte  também  são  feitas  a  descrição  e  a  conceituação  resumida  dos 

processos a serem desenvolvidos.

Na figura 5.3, é apresentado a folha inicial do Módulo.
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FIG. 5.3: Página inicial do módulo

5.3.2 DESENVOLVIMENTO DO ASSUNTO

Neste capítulo efetivamente se desenvolve a sistemática de ensino. No caso dos 

módulos produzidos para esta dissertação, este capítulo é subdivido em mais três 

partes:

 O começo: como se iniciar a operação da planilha ou desenho, operações de 

abertura de pastas nomeação e salvamento;

 Desenvolvimento: como utilizar os recursos que as planilhas e/ou os módulos 

gráficos oferecem para a realização da rotina ensinada;

 Resultados: após a execução das rotinas o que se deve obter de retorno do 

programa.

Na figura 5.4 se apresenta como se dá a formatação do módulo de ensino para 

a utilização do programa em si para a rotina que esta sendo ensinada.
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FIG. 5.4: Página – Utilizando o Programa

5.3.3 REVISÃO

O resumo é feito através do ordenamento das ações realizadas, organizados de 

forma seqüencial, através de frases curtas e objetivas.

As  frases  são  envolvidas  por  um quadro  com o  objetivo  de  se  obter  mais  

destaque.

FIG. 5.5: Capítulo 3 do módulo - Revisão
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5.3.4 EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO

A parte final do módulo contém um exercício simples em que o objetivo principal 

é desenvolver os conceitos aprendidos, através da aplicação das rotinas aprendidas 

em sua seqüência natural.

FIG. 5.6: Capítulo 4 do Módulo – Exercícios para Fixação

5.4 OS MÓDULOS DE PROJETO GEOMÉTRICO DE ESTRADAS

Ao se aplicar o ordenamento das atividades apresentada no capítulo 5.2 com a 

metodologia  explicada  no  capitulo  5.3  foi  possível  determinar  a  sequência  da 

construção dos módulos para o aprendizado à distância.

Foram  ao  todo  desenvolvidos  20  módulos,  os  quais  seguem  a  formatação 

apresentada no capítulo 5.2.

Na tabela 5.1, apresentada a seguir, são relacionados os Módulos de Ensino 

desenvolvidos para o auxilio ao Aprendizado a Distância.
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TAB. 5.1 – Módulos para Aprendizado de Projeto Geométrico

MÓDULOS PARA APRENDIZADO A DISTÂNCIA

1 Introdução
2 Importação de base topográfica em desenho DXF ou DWG
3 Manipulação da base topográfica e MDT
4 Inserção dos dados do Alinhamento Horizontal via planilha
5 Inserção dos dados do Alinhamento Horizontal via desenho
6 Relatórios de Traçado Horizontal
7 Interpolação das cotas para perfil e seções
8 Inserção dos dados do Alinhamento Vertical via desenho 
9 Inserção dos dados do Alinhamento Vertical via planilha 

10 Relatório de Traçado Vertical
11 Montagem da seção típica do projeto
12 Referenciamento do alinhamento vertical e da seção tipo
13 Superelevação e Superlargura
14 Cálculo das seções transversais de projeto
15 Nota de serviço de terraplenagem
16 Cálculo de volumes
17 Diagrama de Brückner, distribuição das massas
18 Parâmetros para carregamento do traçado horizontal
19 Parâmetros para carregamento do traçado vertical
20 Parâmetros para carregamento das seções transversais

5.5.1 MÓDULO 1 - INTRODUÇÃO

O primeiro módulo foi elaborado com os seguintes objetivos:

 Abrir o programa;

 Criar ou abrir uma pasta de projeto;

 Identificar as opções de menus e ferramentas;

 Familiarizar o usuário com a plataforma do programa.

Deseja-se que ao encerramento desta etapa o aluno possa ser capaz de criar/ 

abrir  pastas  de  projeto,  além  de  saber  identificar  rapidamente  as  opções  de 

ferramentas de que dispõe.
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5.5.2 MÓDULO 2 - IMPORTAÇÃO DE BASE TOPOGRÁFICA EM DE DESENHO 

DXF OU DWG

O TOPOGRAPH, assim como os demais programas para esta finalidade, possui 

um módulo completo para descarregamento e cálculo de dados topográficos para a 

elaboração da planta topográfica ou base plani-altimétrica cadastral. A partir dos 

pontos cotados, oriundos do processamento da topografia, gerar o do modelo digital 

do terreno. Porém, a geração e o processamento de dados topográficos não são o 

foco desta dissertação, assim este módulo mostrará apenas como obter uma base a 

partir da sua importação de outro software.

Neste módulo o usuário terá contato pela primeira vez com o módulo gráfico do 

programa,  onde  terá  que  usar  alguns  recursos  para  realizar  as  operações  de 

importação e salvamento de base topográfica existente.

5.5.3 MÓDULO 3 - MANIPULAÇÃO DA BASE TOPOGRÁFICA E MDT

A base topográfica é  um parâmetro  fundamental  para o desenvolvimento  do 

projeto, qualquer desajuste nela acarreta conseqüências importantes no resultado 

do projeto.

As bases importadas devem vir com os pontos levantados pelos serviços de 

topografia com coordenadas 3D, ou seja, devem conter as coordenadas norte e este 

e  o  nível  do  terreno,  a  cota.  Caso  os  pontos  venham em 2D,  apenas com as  

coordenadas norte e este, só será possível o início do desenvolvimento do projeto 

horizontal, uma vez que este projeto representa a planta baixa da estrada. Cabe 

ressaltar que a partir do momento que se inserem as cotas (altitude dos pontos) o 

alinhamento horizontal pode e deve sofrer retificações.

Estando a base de pontos em 3D, é mostrado ao usuário como ele cria e edita o 

Modelo digital do terreno.

Neste módulo o aluno aprenderá também como criar e salvar um desenho.
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5.4.4 MÓDULO 4 - INSERÇÃO DOS DADOS DO ALINHAMENTO HORIZONTAL 

VIA PLANILHA

Neste  módulo é ensinado como utilizar  a planilha de cálculo de alinhamento 

horizontal. 

Nesta  planilha é feito todo  o  processamento  das informações pertinentes  ao 

traçado horizontal,  tais como:  cálculo de concordâncias e  estaqueamento  da  via 

projetada.

São mostradas as funcionalidades da planilha e como se processam os diversos 

cálculos pertinentes, e os resultados obtidos do processamento como informações 

dos parâmetros definidores das curvas, o estaqueamento e as coordenadas de cada 

ponto calculado.

5.4.5 MÓDULO 5 - INSERÇÃO DOS DADOS DO ALINHAMENTO HORIZONTAL 

VIA DESENHO

Na base topográfica salva (Módulo Três), são mostradas as ferramentas para 

criação e lançamentos de linhas, e as operações para criação das concordâncias 

horizontais.

São  mostradas  também  as  ferramentas  para  salvamento  do  alinhamento 

definido na planilha de alinhamento horizontal.

5.4.6 MÓDULO 6 - RELATÓRIOS DE TRAÇADO HORIZONTAL

A planilha de traçado horizontal permite a impressão de diversos relatórios, onde 

se é possível verificar desde a digitação dos parâmetros aos resultados obtidos nas 

diversas operações de cálculo efetuadas.

5.4.7 MÓDULO 7 - INTERPOLAÇÃO DE COTAS PARA PERFIL E SEÇÕES

Em seqüência  às  operações para  definição do  projeto,  encerrada  a  fase  de 

alinhamento  horizontal,  iniciam-se  as  definições  para  geração  do  alinhamento 

vertical.
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O  projeto  horizontal  é  baseado  na  planta  cadastral,  já  o  projeto  vertical  é 

baseado no perfil longitudinal do alinhamento horizontal, o que seria ao equivalente 

a vista lateral da estrada. A vista superior seria a planta e a vista frontal seriam as 

seções transversais.

O perfil representa o caminhamento do projeto em termos verticais, ou seja, o 

perfil é um de gráfico distância percorrida versus altitudes. 

O  perfil  pode  ser  obtido  de  duas  formas:  a  digitação  das  cotas  do 

estaqueamento na planilha ou através do cálculo de interpolação das cotas contidas 

na malha triangular (MDT) salva no desenho de topografia.

Neste módulo é mostrado como se faz a interpolação das cotas do perfil via 

planilha de alinhamento horizontal. Também na mesma rotina é mostrado como se 

obter as seções transversais primitivas do terreno natural.

5.4.8 MÓDULO 8 - INSERÇÃO DOS DADOS DO ALINHAMENTO VERTICAL VIA 

DESENHO 

No  módulo  de  desenho  do  programa  é  mostrado  como  gerar  um  perfil 

longitudinal e como utilizar as ferramentas disponíveis para se projetar o greide da 

estrada.

Ao  final  ensina-se  como  salvar  o  alinhamento  projetado  em  sua  planilha 

específica.

5.4.9 MÓDULO 9 - INSERÇÃO DOS DADOS DO ALINHAMENTO VERTICAL VIA 

PLANILHA

Assim como no alinhamento horizontal, é apresentada a planilha de alinhamento 

vertical,  onde  o  processamento  das  informações  se  faz  de  forma  similar  ao  já  

executado para o alinhamento horizontal.

São amostradas as opções de digitação dos parâmetros e onde se efetuar os 

cálculos desejados. Ao final são mostrados os resultados obtidos.
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5.4.10 MÓDULO 10 - RELATÓRIO DE TRAÇADO VERTICAL

Em seqüência às operações para definição do greide projetado, são mostrados 

os relatórios, que podem ser impressos ou exportados, que resultaram do projeto 

elaborado.

Assim  é  mostrado  como  imprimir  os  relatórios  de  cota  de  greide,  de 

concordância vertical, de digitação de parâmetros de resumo de projeto, etc.. 

5.4.11 MÓDULO 11 - MONTAGEM DA SEÇÃO TÍPICA DO PROJETO

Encerradas  as  duas  fases  iniciais  de  definição  de  traçados  horizontais  e 

verticais, o projeto entra em sua definição final que é a elaboração dos gabaritos, ou 

seções típicas, da pista a ser implantada.

No menu configurações é ensinado ao usuário como gerar uma seção típica de 

projeto, onde se deve informar os parâmetros de largura de pistas e acostamentos,  

declividade  transversal,  inclinação  de  taludes  de  corte  e  aterro,  espessura  do 

pavimento e elementos de drenagem.

5.4.12 MÓDULO 12 - REFERENCIAMENTO DO ALINHAMENTO VERTICAL E DA 

SEÇÃO TIPO

As seções típicas definidas no módulo anterior devem ser lançadas no projeto 

nos segmentos os quais elas representam. Este lançamento é feito na planilha de 

alinhamento vertical.

5.4.13 MÓDULO 13 - SUPERELEVAÇÃO E SUPERLARGURA

Em  continuidade  ao  processo  de  definição  das  seções  transversais,  são 

definidos  os  parâmetros  de  superelevação  e  superlargura,  responsáveis  pelas 

melhorias operacionais relativas à condução dos veículos em segmentos de curvas 

horizontais.

A superelevação é implantada para propiciar a passagem dos veículos pelas 

curvas  com  mais  segurança  e  conforto,  através  da  variação  da  declividade 
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transversal  da  seção  em curva  visando contrabalancear  o  efeito  da  aceleração 

centrífuga exercida sobre os veículos.

A superlargura é implantada para propiciar um acréscimo na largura das pistas,  

e assim permitir a manobra de veículos longos em curvas com raios pequenos.

A definição destas operações é feita na planilha de traçado vertical.

5.4.14 MÓDULO 14 - CÁLCULO DAS SEÇÕES TRANSVERSAIS DE PROJETO

Após se completar  todas as informações e cálculos pertinentes à planilha de 

traçado vertical, abre-se uma nova área, a planilha de seções transversais.

As seções transversais podem ser digitadas através das cadernetas de seções 

topográficas,  ou  podem ser  interpoladas  do  modelo  digital  do  terreno,  conforme 

mostrado no Módulo 7.

Neste módulo é apresentado como inserir o gabarito da seção de projeto sobre a 

seção de terreno, também é mostrado como visualizar o resultado obtido.

5.4.15 MÓDULO 15 - NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

A  nota  de  serviço  de  terraplenagem  é  uma  ferramenta  importante  para  a 

implantação de uma estrada, nela se contém os limites das operações de corte e 

aterro (OFFSET) e informações da plataforma em nível de terraplenagem.

Esta  planilha  auxilia  ao  construtor  na  correta  execução  geométrica  da 

terraplenagem.

Na planilha de seções é mostrado como gerar este importante relatório.

5.4.16 MÓDULO 16 - CÁLCULO DE VOLUMES

Encerrada  a  etapa  de  definições  geométricas  parte-se  para  as  operações 

pertinentes ao projeto de terraplenagem, ou seja, os cálculos para compensações e 

movimentações de massas de terra.

Na planilha seções transversais é feito o cálculo de volumes, onde o resultado é 

salvo em outra planilha, a planilha de volumes.
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Na  planilha  de  volumes  será  mostrado  como  imprimir  os  relatórios  desta 

operação.

5.4.17 MÓDULO 17 - DIAGRAMA DE BRUCKNER, DISTRIBUIÇÃO DAS MASSAS

Neste módulo será mostrado como se gera o gráfico volume x distância, onde 

através de certa metodologia é possível fazer a distribuição das massas indicando 

para qual aterro irá determinado volume escavado de um corte.

5.4.18  MÓDULO  18  -  PARÂMETROS PARA  CARREGAMENTO  DO  TRAÇADO 

HORIZONTAL

Este  módulo  é  destinado  aos  parâmetros  de  configuração  de  desenho para 

carregamento de um traçado horizontal. 

Basicamente são as configurações para sua apresentação.

5.4.19  MÓDULO  19  -  PARÂMETROS PARA  CARREGAMENTO  DO  TRAÇADO 

VERTICAL

Este  módulo,  assim  como  o  anterior,  é  destinado  aos  parâmetros  de 

configuração de desenho como: escalas verticais e horizontais, tipo de linhas, altura 

e  largura  limite  para  quebra  do  perfil,  tipos  de  dados  apresentados,  e  demais 

informações pertinentes a um projeto de greide.

5.4.20  MÓDULO  20  -  PARÂMETROS  PARA  CARREGAMENTO  DAS  SEÇÕES 

TRANSVERSAIS

Este  módulo  destina-se  às  configurações  pertinentes  ao  carregamento  das 

seções transversais de projeto, ou terreno na plataforma gráfica.
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5.5 APRESENTAÇÃO

A íntegra destes módulos é apresentada na ferramenta de ensino elaborada, 

através da página WEB criada como aplicação deste trabalho. A página WEB é tema 

do Capítulo 6.

Para exemplificar a composição dos módulos, no apêndice são apresentados os 

módulos de 1 a 4 em sua integralidade.
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6. PLATAFORMA IMPLEMENTADA PARA O APRENDIZADO A DISTÂNCIA

Conforme  descrito  no  capítulo  dois,  a  grande lacuna  encontrada  no  ensino 

tradicional  de  Projeto  Geométrico  de  Estradas  é  a  ausência  de  tempo  para  a 

inserção do desenvolvimento das atividades com o apoio e a utilização softwares 

aplicativos.

Dentro  dos  conceitos  elencados  no  capítulo  três,  percebe-se  que  a 

complementação  do  aprendizado  pode  ser  realizada  à  distância,  através  da 

utilização  da  internet.  Neste  mesmo  capítulo  fica  claro  que  para  apoiar  o 

aprendizado pode-se lançar mão de alternativas mais simplificadas, o que valida a 

iniciativa  de  se  gerar  uma  ferramenta  WEB para  solucionar  certas  deficiências 

encontradas na educação tradicional.

No  capítulo  quatro  realizou-se  um  estudo  comparativo  visando  identificar  o 

software  com melhor  vocação  didática,  dentre  alguns  pesquisados,  e  utilizando 

estudos realizados no IME, adotou-se o software TOPOGRAPH.

Identificado o problema, a alternativa para solução, e o software, restou gerar a 

forma como seria processada a transmissão das informações para complementação 

do  curso.  Assim no  capítulo  cinco  é  explicada  a  forma  modular  utilizada  como 

material de consulta ao aluno.

Restou a este capítulo demonstrar:

 Como foi compilada a plataforma gerada;

 Quais premissas adotadas;

 Quais opções são oferecidas;

 A aparência;

 Como utilizar.

Como  partida  adotou-se  como  referência  o  site  da  Pós  Graduação  em 

transportes  do  IME,  embora  esta  página  não  seja  destinada  especificamente  à 

prática do ensino à distância. O referencial serve para a caracterização da aparência 
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e também para o entendimento das opções de menus, links, e material de consulta 

apresentados.

FIG. 6.1: Página Inicial do Site da Pós-graduação em Engenharia de Transportes do IME
Fonte: Pós Graduação em Engenharia de Transportes - IME

FIG. 6.2: Página Inicial do IME
Fonte: www.ime.eb.br
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A aparência da página foi elaborada tendo como referência a página inicial do 

IME.

6.1 A PLATAFORMA

Antes  de  se  abordar  a  construção  do  site,  em  termos  técnicos,  algumas 

definições são importantes para o entendimento do que em seqüência será descrito, 

assim tem-se os seguintes termos:

 Renderização: é o processo pelo qual se pode obter o produto final de um 

processamento digital qualquer;

 HTML:  (Hyper  Text  Markup  Language)  é  uma  linguagem  de  marcação 

utilizada  para  produzir  páginas  na  Web.  Documentos  HTML  podem  ser 

interpretados  por  navegadores.  A  tecnologia  é  fruto  do  "casamento"  dos 

padrões HyTime e SGML;

 HyTime:  é  um padrão  para  a  representação  estruturada  de  hipermédia  e 

conteúdo baseado em tempo. Um documento é visto como um conjunto de 

eventos  concorrentes  dependentes  de  tempo  (como  áudio,  vídeo,  etc.), 

conectados por hiper-ligações. O padrão é independente de outros padrões 

de processamento de texto em geral;

 SGML:  é  um padrão  de  formatação  de  textos.  Não foi  desenvolvido  para 

hipertexto,  mas  tornou-se  conveniente  para  transformar  documentos  em 

hiper-objetos e para descrever as ligações;

 Link: é uma  hiperligação, um liame, ou simplesmente uma  ligação (também 

conhecida em português pelos correspondentes termos ingleses,  hyperlink e 

link), é uma referência num documento em hipertexto a outras partes deste 

documento  ou  a  outro  documento.  De  certa  maneira  pode-se  vê-la  como 

análoga a uma citação na literatura.

Antes da construção da página foram realizadas algumas etapas preliminares 

em softwares gráficos e editores de texto, conforme descrito em sequência:
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 Geração  dos  módulos:  condicionado  no  Microsoft  Office  Word,  e 

posteriormente convertido para HTML, eventualmente alguns arquivos foram 

convertidos para o formato  de leitura Adobe PDF, para incorporação para 

download;

 Geração  do  layout  da  página  em  CorelDRAW,  sendo  posteriormente 

renderizado no Macromedia DreamWeaver.

6.2 A PÁGINA

A funcionalidade do site está  associada às  opções de ferramentas  e menus 

disponibilizados. Inicialmente desejava-se imputar ao site a maior gama possível de 

informações, porém não se desejava a complicação nas operações da página.

Buscando a objetividade, a página conterá quatro botões, conforme apresentado 

na figura 6.3, assim distribuídos:

 Home;

 Apoio;

 Módulos;

 Contato;

Além dos botões também foi oferecido, em uma área localizada na página inicial  

(HOME) do site, o acesso a links de outras páginas pertinentes ao tema.

FIG. 6.3: Botões para acesso as opções da página.

6.2.1 INÍCIO

Ao  se  digitar  o  endereço  da  página  no  browser  do  navegador  retornará  a 

seguinte página inicial:
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FIG. 6.4: Página Inicial do Site.

Após o clique em alguma das opções distribuídas, caso se deseje retornar a 

página inicial basta clicar no botão Home.

6.2.2 MATERIAL DE APOIO

Complementando o nível de informações pertinentes criou-se uma opção para 

download  de  material  de  consulta,  onde  constam normas  e  manuais  do  DNIT, 

DERSP, trabalhos acadêmicos relacionados ao tema, etc..

Os  arquivos  foram  armazenados  em  PDF,  o  que  facilita  no  momento  da 

realização do download.

Cabe ressaltar  que  todos os  arquivos contidos  no  site para download  foram 

disponibilizados gratuitamente  na  Internet.  A  seguir  são  listados  os  documentos 

disponibilizados para material de apoio.

 Manuais Técnicos

 DER-SP:

 Instrução de Projeto – Projeto Geométrico 

 Instrução de Projeto – Projeto de Terraplenagem 
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 Instrução de Projeto – Projeto de áreas de depósito de materiais exce-

dentes e jazida de empréstimo

 Instrução de Projeto – Notas Técnicas de Projeto Geométrico

 DNIT:

 Glossário de Termos Técnicos Rodoviários 

 Manual de Projeto Geométrico de Rodovias Rurais 

 Manual de Projeto de Interseções

 Álbum de Projetos Tipo de Drenagem

 Manual de Acesso de Propriedades Marginais a Rodovias Federais 

 Outros:

 Geometric Design of Roundabouts 

 Dissertações

 Considerações sobre o Projeto de Acostamentos para Rodovias 

 Projeto Geométrico de Vias com Modelagem Digital do Terreno em Ambi-

ente de Software Livre e Sistema de Informações Geográficas 

 Análise Critica Sobre Modelos de Verificação de Consistência de Traçados 

 Metodologia para a Utilização de Dados Topográficos em Projetos Geomé-

tricos Automatizados de Via 

 Apostilas

 Introdução ao Projeto Geométrico de Rodovias – UFSC 

 Ferrovias – USP 

 Outros

 Geometric Design Practices for European Roads

 Métodos para  Avaliação da  consistência de  traçados de  Rodovias  com 

duas faixas de tráfego 

 Formulário
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FIG. 6.5: Página Material de Apoio.

6.2.3 MÓDULOS DE ENSINO

Os módulos  de ensino são  a razão principal  da elaboração da página.  Para 

acessá-los simplesmente  clica-se no botão MÓDULOS.  A página que se abre  a 

seguir apresenta os links para a abertura dos mesmos.

FIG. 6.6: Página Módulos de Ensino.
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Ao  se  clicar  diretamente  sobre  algum  módulo  específico,  a  página  muda 

passando então à página que contém o módulo em formato PDF.

6.2.4 CONTATO

Para que seja possível a realização da interação entre aprendiz e mediador, é  

essencial que haja um espaço destinado à comunicação no site.

Deverá ser fornecido um e-mail de contato, e/ ou um espaço para digitação de 

questionamentos,  figura  6.5,  que  serão  respondidos  e  encaminhados  direto  ao 

interlocutor.

FIG. 6.7: área destinada a contatos.

6.2.5 LINKS

Encerrando  as  opções  fornecidas  pelo  site,  na  tela  inicial  do  programa  é 

disponibilizada uma área com os links (FIG. 6.4). Basta clicar em qualquer nome 

indicado  que  será  direcionado  à  página  das  instituições  disponibilizadas.  Estas 

contam com alguns sites importantes ao desenvolvimento acadêmico e profissional 

ligados ao assunto em voga. 

Na tabela 6.1 são informados os links disponibilizados para consulta na página 

gerada.
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TAB. 6.1 – Relação dos Links Disponibilizados

ÓRGÃO ENDEREÇO

EXÉRCITO BRASILEIRO http://www.exercito.gov.
br/

IME http://www.ime.eb.br/

PG DE TRANSPORTES – IME http://transportes.ime.eb.
br/

PET – COPPE http://www.pet.coppe.ufrj
.br/

CAPES http://www.capes.gov.br/

CNPQ http://www.cnpq.br/

PLATAFORMA LATTES http://lattes.cnpq.br/

FAPERJ http://www.faperj.br/

FUNDAÇÃO RICARDO FRANCO http://www.frf.br/

DNIT http://dnit.gov.br/

IPR http://ipr.dnit.gov.br/

DERSP http://www.der.sp.gov.br/

MEC http://www.mec.gov.br/

TOPOGRAPH http://www.topograph.co
m.br/
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7. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

7.1 CONCLUSÕES

O avanço da tecnologia cresceu exponencialmente ao longo dos últimos trinta 

anos,  os  processos  antes  realizados  por  meios  “artesanais”  passaram  a  ser 

executados por meio eletrônicos.

O curso de Engenharia Civil, por  sua abrangência, manteve uma abordagem 

tradicionalista para difusão seus dos conceitos, mas ainda não há espaço para a 

aplicação dos conteúdos ensinados num ambiente digital gráfico. Esse fato pode ser 

constatado  ao  se  particularizar  essa  problemática  à  aplicação  da  disciplina que 

ensina as técnicas para elaboração de Projeto Geométrico de Estradas.

Há mais de 20 anos já são desenvolvidos softwares destinados à resolução de 

processos pertinentes à elaboração de Projeto Geométrico de Estradas.  A carga 

horária,  embora  variável  entre  as  escolas,  apresenta-se  insuficiente  para  a 

introdução do aprendizado de softwares.

O recente  aquecimento  da  economia  Nacional,  e  conseqüente  aumento  dos 

investimentos  em  projetos  e  obras  de  infraestrutura,  geraram  um  aumento  da 

demanda por profissionais especializados.

Há a demanda, há a necessidade, há ferramentas, não há a formação. O que 

falta é gerar  meios  para o auto-aprendizado, ou para um aprendizado assistido, 

desde que estes sejam objetivos e práticos.

O processo de Educação à Distância vem quebrado barreiras e se solidificando 

como uma opção tangível e viável ao ensino. A adaptação de suas práticas pode e 

deve ser explorada para complementar o ensino tradicional, quando for o caso.

A internet não é mais a ferramenta do futuro, ela é a ferramenta do presente, e o 

direcionamento de seu potencial de provimento de informações ligadas ao seu vasto 

alcance deve ser explorado.

Programar uma ferramenta WEB é algo hoje corriqueiro. Qualquer pessoa pode 

dar sua contribuição, basta ter responsabilidade. Assim almeja-se que as diversas 
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iniciativas,  inclusive  a  elaboração  desta  dissertação  inspire  educadores  e 

profissionais a cada vez mais compartilhar conhecimento.

7.2 RECOMENDAÇÕES

Assim como  este  trabalho  foi  baseado  em  outros  que  ponderaram sobre  a 

Educação à Distância, sugere-se que se aprofunde neste tema, e ao invés de dar 

apoio se gere um curso completo de Projeto Geométrico à distância.

O  projeto  de  uma  estrada  é  composto  por  diversas  disciplinas  conforme 

demonstrado da figura 5.1. Caberia a implementação de outras ferramentas para a 

abordagem destes temas.
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MÓDULOS DE APOIO AO ARENDIZADO A DISTÂNCIA

MÓDULO 1 - INTRODUÇÃO

Este  módulo  destina-se  a  apresentar  o  software  topoGRAPH,  em  caráter 

introdutório, onde o usuário aprenderá a abrir, e/  ou criar uma pasta de trabalho 

específica ao projeto ao qual ele desenvolverá.

Espera-se ao final deste módulo que o usuário seja capaz de:

 Gerar pasta inicial do projeto;

 Navegar  pelo  menu  configurações  e  utilizar  algumas  funções  menos 

específicas;

 Identificar facilmente as ferramentas de cálculo do programa.

1. INTRODUÇÃO

O software topoGRAPH é uma ferramenta desenvolvida para dar agilidade aos 

processos  de  cálculos,  desenhos  e  gerações de  relatórios  técnicos,  usualmente 
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necessários  a  serviços  como:  levantamento  topográfico,  projetos  geométricos  e 

projetos de movimentações de massas (terraplenagem).

O  programa  se  divide  em  três  módulos,  que  podem  ser  vendidos 

separadamente: Topografia, Vias e Volumes. 

2. UTILIZANDO O PROGRAMA

2.1 CRIANDO UMA PASTA DE TRABALHO

Na tela inicial do programa, no menu “Projeto” acionar a opção “Novo...”

Na tela que se abrirá em seqüência deve-se informar:

 Nome: nome da rodovia, ou do projeto que se inicia;

 Autor: empresa ou profissional responsável pelo projeto;

 Local: local do projeto.
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As informações acima, depois de digitadas, habilitam o botão “Criar”, com o qual  

se finaliza esta operação.

Existem outras opções na tela, aos quais possuem a seguinte função:

 Comentários: pode-se inserir, a título de informação, qualquer característica 

relevante ao projeto, ex.: classe da rodovia, relevo, órgão, etc.

 Data: pode-se editar a data de inicio do projeto, a data ativa é a do dia da  

criação da base de dados do programa.

 Pasta/ Botão “Procurar...”: a configuração do programa abrirá uma pasta na 

base de dados do topograph, este botão serve para direcionar a pasta a ser 

criada para um diretório específico.

2.2 MENUS DO PROGRAMA

Após a criação do projeto a tela muda. Agora já se pode acessar as funções nas 

planilhas e desenho. 

O programa funciona como um Explorer do Windows, onde no lado esquerdo 

estão as funções de projeto. Ao se clicar em uma função no lado direito aparecem 

os arquivos relativos aquela função.
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Na  primeira  linha  aparecem  aos  seguintes  menus:  Projeto,  Ferramentas, 

Coletor, Visualizar, Janela e “?” (ajuda).

No menu Projeto são fornecidas as opções: 

 Novo... - criação de um novo projeto;

 Abrir... – abrir um projeto existente;

 Fechar... – fechar a visualização atual;

 Fechar Todos – fechar todos os projetos 

abertos;

 Info... – informações do projeto ativo;

 Configuração  –  configurações  básicas 

das tabelas, fórmulas, unidades e etc.

No menu Ferramentas são fornecidas as ferramentas:

 Converter  Versão  3.1...  –  importa  um 

arquivo da versão DOS do programa;

 Renomear... – renomeia uma arquivo;

 Concatenar... – junta varias tabelas do 

mesmo tipo em uma só;

 Combinar...  –  combina  arquivos  de 

pontos numa única tabela;

 Info... – fornece as informações de data de criação e revisões de um arquivo 

de tabela ou desenho;

 Editor de Comandos... – abre o editor de texto do programa.

O  menu  coletor  é  o  responsável  pela  comunicação  do  programa  com  os 

equipamentos de topografia, onde se é possível receber e transmitir dados a uma 

estação total.
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Ao se clicar nesta opção o menu se abre e são 

mostradas as marcas de equipamentos as quais o 

programa está habilitado a se comunicar.

Ao  selecionar  a  marca  do  equipamento  são 

fornecidas as opções: receber, transmitir, formatar 

e exportar.

Na opção Visualizar é possível acessar 

todas  as  opções  de  planinhas,  tabelas  e 

desenhos fornecidas pelo programa, seria o 

mesmo que clicar nos ícones localizados na 

parte esquerda do programa.

Nesta  opção  também  é  permitida  a 

edição da barra de ferramentas e da barra 

de informações.

Ao  acionar  a  opção  “Prévia”  um 

pequeno quadro se abre e é possível fazer 

uma visualização de um arquivo antes de abri-lo.

Na opção “Janela” são fornecidas as 

funções para organização e visualização 

das diversas janelas do programa, existindo 

ainda a função de organização dos ícones.

Na ultima opção são  fornecidos 

os tópicos de ajuda do programa.
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3. REVISÃO

 Abrir o programa;

 Clicar no menu Projeto e após clicar na opção Novo;

 Criar um novo projeto;

 Navegar pelo programa através de seus Menus. 

4. EXERCÍCIOS PARA FIXAÇÃO

Crie um projeto novo no topoGRAPH, e salve em um diretório para utilização na 

seqüência dos módulos. 
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MÓDULO 2 -  IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO  DE DESENHOS A PARTIR  DE 

ARQUIVOS DXF OU DWG

Este módulo destina-se a demonstrar como importar e exportar um desenho de 

base topográfica oriundo de desenho gerado no AUTOCAD.

Espera-se ao final deste módulo que o usuário seja capaz de:

 Importar desenhos completos;

 Importar camadas específicas de um desenho;

 Fazer a importação de base em 2D e em 3D;

 Salvar um arquivo de desenho;

 Fazer a exportação.

1. INTRODUÇÃO

Neste módulo o usuário terá contato pela primeira vez com o módulo gráfico do 

programa, onde ele terá que usar  alguns recursos para realizar as operações de 

114



importação,  exportação  e  salvamento  de  um desenho de origem do  AUTOCAD, 

neste caso uma base topográfica.

2. UTILIZANDO O PROGRAMA

2.1 ABRINDO O MÓDULO GRÁFICO

Na tela inicial  do programa, clicar em Desenhos na parte esquerda da 

tela. Irá se abrir a seguinte janela:

Nesta janela, como se deseja criar um desenho novo, deve-se clicar em: 

Após, será aberto à visualização o módulo gráfico do programa.

115



2.2 IMPORTANDO UM ARQUIVO DO AUTOCAD

No  Menu  Arquivo  deve-se  clicar  em  importar 

DXF/DWG.

A seguir será aberta uma janela de busca, onde se 

deve  indicar  o  diretório  e  o  desenho  que  se  deseja 

importar.

Selecione o arquivo e clique em abrir.

Em sequência é aberta a seguinte janela:
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São fornecidas as seguintes opções para importação do arquivo: 

Pode-se editar a escala do desenho, importar o desenho com as cotas de seus 

objetos,  importar  o  desenho  completo  ou  simplesmente  importar  por  camadas 

(layers).

Ao selecionar a opção Camadas, na tela inferior será ativado o quadro camadas 

onde para selecionar a camada ou as camadas desejadas basta clicar uma vez com 

o mouse. Caso não se deseje importar uma ou algumas camadas, pode-se clicar 

nelas e apertar o botão Inverter Seleção.
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O desenho será aberto no formato do programa.

2.3 SALVANDO O DESENHO

O próximo passo é o salvamento  do arquivo.  Para 

isso basta acionar o Menu Arquivo e selecionar a opção 

Salvar Como...

Deve-se informar o Nome do arquivo e em seguida 

acionar o botão salvar.

Pronto o desenho será salvo na pasta de desenhos 

do projeto criado.
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2.4 EXPORTANDO UM ARQUIVO PARA O AUTOCAD

Para  exportar  um  arquivo,  após  o  desenho  se  aberto,  selecionar  a  opção 

Exportar DXF/ DWG no Menu Arquivo. Será ativada a janela para exportação, onde 

se tem as opões de escolha de pasta, Nome do Arquivo, e tipo de arquivo DXF, ou 

DWG.

Escolhido o diretório, nome, e o tipo de arquivo clicar no botão salvar, o quadro 

que se abrirá em sequência difere um pouco do de importação.
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Para  esta  opção existem mais  ferramentas,  como  por  exemplo  a  versão  do 

arquivo, a opção pela exportação em 3D ou 2D, e a Vista a ser exportada. A Vista no 

TOPOGRAPH é similar ao conceito de MODEL e PAPER no AUTOCAD.

Também é possível  exportar  camadas do desenho. Para  as demais  funções 

recomenda-se que utilize as opções DEFAULT do programa. 

3. REVISÃO

 Abrir um arquivo novo de desenho;

 No Módulo Gráfico Clicar no Menu Arquivo e, após, clicar em Importar 

DXF/ DWG;

 Acionar as opções de importação da tela, e clicar em importar;

 Salvar o desenho;

 Para exportar clicar no Menu Arquivo, acionar a opção exportar DXF, DWG;

 Configurar os parâmetros de exportação;

 Clica em exportar. 

4. EXERCÍCIOS PARA FIXAÇÃO

Procure  em  sua  base  de  dados  um  desenho  DWG e  efetue  a  importação 

completa e de camadas.

Salvar o Arquivo, e depois exportá-lo.
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MÓDULO 3 - MANIPULAÇÃO DA BASE TOPOGRÁFICA E MDT

O objetivo deste módulo é a partir de uma base de postos cotados gerar um 

modelo digital do terreno que servirá de base para geração do projeto geométrico.

Espera-se ao final deste módulo que o usuário seja capaz de:

 Gerar uma malha triangular;

 Gerar curvas de níveis

 Editar a malha triangular;

 Visualizar a superfície em 3D.

1. INTRODUÇÃO

A base topográfica é  um parâmetro  fundamental  para o desenvolvimento  do 

projeto, qualquer desajuste nela acarreta conseqüências importantes no resultado 

do projeto.
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As bases importadas devem vir com os pontos levantados pelos serviços de 

topografia com coordenadas 3D, ou seja, devem conter as coordenadas norte e este 

e o nível do terreno (cota). 

Estando a base de pontos em 3D, é mostrado ao usuário como ele cria e edita o 

Modelo Digital do Terreno - MDT.

2. UTILIZANDO O PROGRAMA

2.1 GERANDO O MDT

Deve-se abrir um desenho que contenha pontos com cota.

Clicar no menu Curva de Nível, e em sequência nas opções Malha Triangular e 

Gerar.
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Com a malha gerada no menu Curva de Nível acionar a opção interpolar.

Neste  quadro  se  abrirá  em  sequência 

deve-se informar o intervalo entre as curvas de 

nível.

Como  foi  gerada  somente  a  malha 

triangular, a opção selecionada em malha é a 

Triangular.

O método pode ser tanto o Normal quanto o Rápido, o Normal é utilizado para 

apresentação final e requer mais da memória do computador, o Rápido deve ser  

utilizado em bases com muitos pontos, onde estes deverão sofrer algum processo 

de edição.

O resultado  pode ser  visualizado  na  figura apresentada  na  página inicial  do 

deste módulo.

2.2 EDITANDO O MDT

Finalizada  a  etapa  de  geração  do  Modelo  Digital  do  Terreno,  pode  haver  a 

necessidade da edição deste modelo, o que é feito pela manipulação de pontos e 

lados de triângulo, onde pode-se realizar operações do tipo: inserir, apagar, e editar.
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Para o acesso às opções disponíveis basta acionar no menu Curva de Nível e 

clicar na opção Malha Triangular que serão disponibilizadas as seguintes opções:

 Apagar:  apaga  a  malha  triangular 

ativa;

 Limite:  Define  uma  região  para 

geração da malha triangular;

 Incluir Ponto: inclui um ponto dentro 

da  área  do  MDT,  não  é  possível 

inserir pontos fora da malha;

 Altera  Ponto:  permite  a  edição  de 

valores de  cotas e coordenadas de 

um ponto;

 Apaga  Ponto:  exclui  um  ponto  da 

triangulação, mas não do desenho;

 Apaga Lado: exclui o lado de um triângulo;

 Altera Lado: permite a alteração de um lado do triângulo;

 Apaga  Obrigatória:  exclui  linhas  de  passagem  obrigatórias  previamente 

inseridas;

 Processar Fronteiras: inclui no processo de geração das curvas as linhas de 

fronteira;

 Processar Quebras: inclui no processo de geração das curvas as linhas de 

quebra;

 Processar Obrigatórias: inclui no processo de geração das curvas as linhas de 

obrigatórias;

 Selecionar cores: permite a determinação de cores em triângulos, serve para 

no futuro melhorar a visualização da vista 3D.

2.3 VISTA 3D
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Para se obter uma visualização em 3D da malha triangular deve-se selecionar 

no menu 3D a opção malha triangular. Feito isso clicar em um ponto inserido na 

malha.

O resultado é a visualização da malha triangular em 3D, conforme visualização a 

seguir.

3. REVISÃO

 Abrir um arquivo de desenho que contenha pontos;

 No Módulo Gráfico Clicar no Menu Curva de Nível, e em seguida na opção 

Malha Triangular e Gerar;

 No menu Curva de Nível, no submenu Malha Triangular utilizar as funções de 

edição do MDT;

 Clicar no menu 3D, e clicar num ponto da tela;

4. EXERCÍCIOS PARA FIXAÇÃO

Procure em sua base de dados um arquivo de pontos e gerar a malha triangular 

e as curvas de nível.

Editar os pontos e os lados do triangulo e observar o que acontece.
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MÓDULO 4 – PLANILHA DE TRAÇADO HORIZONTAL

Este  módulo  destina-se  a  apresentar  como  utilizar  a  planilha  eletrônica  de 

traçado horizontal, onde se pode inserir e/ ou editar um alinhamento horizontal (eixo) 

de uma estrada.

Espera-se ao final deste módulo que o usuário seja capaz de:

 inserir todos os dados de forma correta;

 utilizar da melhor forma as alternativas que o programa disponibiliza;

 utilizar as ferramentas de cálculo de forma apropriada.

1. INTRODUÇÃO

O  projeto  de  uma  estrada,  assim  como  qualquer  outro  tipo  de  projeto 

desenvolvido na engenharia civil, inicia-se numa plataforma gráfica, ou seja, parte de 

uma base de dados lançados sobre forma de desenho.

A  base  de  um projeto  de  rodovia  deve  dispor  ao  projetista  de  informações 

essencialmente  cadastrais,  onde  se  possibilite  o  conhecimento  de  todos  os 

elementos existentes ao longo da região em que se pretende implantar a estrada.
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Aliado às informações contidas na base, o projetista deverá integrar ao processo 

de criação os parâmetros normativos, os quais amarram os elementos do projeto 

que ele irá utilizar.

2. UTILIZANDO A PLANILHA

2.1 O COMEÇO

Assim ao se ativar o programa,  em sua tela inicial, deve-se buscar na parte 

esquerda  da  tela  o  atalho  “Traçados  Horizontais”,  clique  na  opção  “Traçado 

Horizontais” na janela “Tipo de dado”.

Ao dar um clique em “Traçados Horizontais” na Janela “Nome da Tabela” irão 

aparecer os arquivos de traçados horizontais existentes.  Para abrir  uma  planilha 

existente basta clicar duas vezes no nome do arquivo, para criar uma planilha nova 

clicar duas vezes em “Traçados Horizontais”.
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2.2 DIGITANDO UM ALINHAMENTO NOVO

Abrir  uma  planilha  nova  e  clicar  no  botão  que  fica  ao  lado  direito  da  Tela 

Vértices...

Será  aberta  uma  nova  caixa  de  digitação  de  dados,  onde  para  iniciar  as 

inserções deve-se clicar no botão Novo... localizado no lado direito na parte inferior 

do quadro.
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O  próximo  passo  é  iniciar  as  digitações,  os  campos  serão  preenchidos  da 

seguinte forma:

 Vértice  –  campo  automático  funciona  como  contador  de  vértices  (PI) 

inseridos;

 Nome – digitar o nome do PI correspondente, ex.: PI-01, Est. 0, etc.;

 Coordenadas do Vértice – inserir as coordenadas Norte e Este do PI inserido;

 Estaca Inicial – Inserir a estaca de partida do alinhamento, este campo aceita 

notações do tipo 5+10,00, 0-15,00, além de estacas inteiras;

 Intervalo – inserir a distância entre cada estaca, normalmente 20,0m, mas o 

programa dá liberdade para o usuário determinar este intervalo;
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 Tipo – tipo de concordância horizontal atrelada ao PI inserido, a concordância 

pode se dar por diversos tipos de curva, onde em cada opção o usuário terá 

que informar um ou mais parâmetros definidores da curva.

Ao  se  escolher  um  tipo  de  concordância,  no  quadro  dados  da  curva 

automaticante será solicitado um ou mais dados desta curva.
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Os demais Botões possuem as seguintes Funções:

 Inserir – insere um novo PI entre dois vértices anteriormente definidos;

 Excluir – exclui o vértice que estiver ativo;

 Novo – insere um novo vértice ao final do alinhamento;

 Calcular – calcula o estaqueamento e os pontos notáveis do alinhamento;

 Imprimir PIH – gera um relatório da digitação efetuada;

 Imprimir  Curvas  –  gera  um  relatório  com  todos  os  dados  de  curvas 

calculados.

2.3 RESULTADOS

Após o cálculo dos vértices, clicar no botão fechar, a seguir deve-se 

clicar em curvas, e no quadro que se abre a seguir deve-se clicar em 

calcular. Na planilha serão apresentados os pontos calculados. 
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3. REVISÃO

 Abrir a planilha – clicando na opção “Traçados Horizontais”;

 Clicar no botão vértices;

 No quadro “Vértices Horizontais” clicar no botão “Novo” e inserir as 

informações relativas a nome do vértice, coordenadas, e um elemento 

definidor da curva;

 Após digitar o ultimo PI, clicar no Botão Calcular e fechar o quadro;

 Salvar o arquivo e pronto, esta fase esta finalizada.

4. EXERCÍCIOS PARA FIXAÇÃO

Dada as informações abaixo,  gere um alinhamento horizontal  com auxilio do 

software TOPOGRAPH. 

Vértice (PI) Norte Este Raio LC

Est. 0 8.754.350,000 158.360,000 - -

PI-1 8.754.900,000 158.420,000 300 -

PI-2 8.755.200,000 157.600,000 150 60

PI-3 8.755.870,000 157.602,000 - -

133



ANEXOS 
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EMENTARIO DAS UNIVERSIDADES ESTUDADAS

ESCOLA: INSTITUTO TÉCNOLÓGICO DE AERONAUTICA – ITA

ESTADO: SP FONTE: http://www.ita.br/ 

DISCIPLINA: Projeto e Construção de Pistas

CARGA HORÁRIA: 75 Horas 

EMENTA:  Projeto geométrico de estradas: elementos geométricos, características 

técnicas, curvas horizontais circulares simples e compostas,  curvas de transição, 

superelevação,  super-largura,  curvas  verticais  e  coordenação  de  alinhamentos 

horizontal  e  vertical.  Terraplenagem:  escolha  de  eixo  e  traçado  de  perfis 

longitudinais e transversais, cálculo de volumes, compen-sação de cortes e aterros, 

diagrama  de  massas,  momento  de  transporte,  equipamentos,  produ-tividade, 

dimensionamento  de  equipes  de  máquinas,  custos  horários  de  equipamentos, 

custos unitários de serviços e cronograma físicofinanceiro. 

ESCOLA: INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA – IME 

ESTADO: RJ FONTE: http://www.ime.eb.br/ 

DISCIPLINA: Estradas I 

CARGA HORÁRIA: 75 Horas 

EMENTA: Estudos preliminares, exploração, projeto, projeto de terraplenagem, infra-

estrutura.

ESCOLA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA – UFV 

ESTADO: MG FONTE: http://www.ufv.br/ 

CARGA HORÁRIA: 75 Horas 

DISCIPLINA: Projeto Geométrico de Estrada 

EMENTA:  Introdução.  Elementos  geométricos  das  estradas.  Concordância 

horizontal.  Superelevação.  Superlargaura.  Tangente  mínima  e  raio  mínimo. 

Inclinação das rampas. Distâncias de visibilidade. Concordância vertical. Volumes de 

corte e aterro. Terraplenagem. Drenagem da estrada.

ESCOLA: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL – UFRGS

ESTADO: RS  FONTE: http://www.ufrgs.br/ 

CARGA HORÁRIA: 75 Horas 

DISCIPLINA: Rodovias 

EMENTA: Introdução à disciplina; composição geométrica das rodovias; Relevo e 

traçado viário; normas para projeto geométrico; escolas e condicionantes de traçado; 
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estudos  e  projetos;  definição  e  cálculo  de  elementos  de  uma  poligonal  aberta; 

planilha da poligonal; lançamento de rampas; concordância horizontal, curva circular 

simples e de transição;  estaqueamento;  concordância vertical;  cálculo do Greide; 

seções transversais: cálculo da área; volumes de corte e aterro. Distância média de 

transporte; custos de terraplanagem; trabalho prático.

ESCOLA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS – UFMG 

ESTADO: MG  FONTE: http://www.ufmg.br/ 

CARGA HORÁRIA: 60 Horas 

DISCIPLINA: Projetos de Estradas e Vias Urbanas

EMENTA:  Características  físicas  e  operacionais  de  rodovias,  ferrovias  e  vias 

urbanas. Estudos preliminares necessários à elaboração de projetos de rodovias, 

ferrovias  e  vias  urbanas.  Estudo  das  características  geométricas  das  rodovias, 

ferrovias  e  vias  urbanas.  Elaboração  do  projeto  geométrico  e  sua  implantação. 

Projeto de terraplanagem. Projeto de sinalização. Impactos ambientais. 

ESCOLA: UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO – UFTM

ESTADO: MG  FONTE: http://www.uftm.br/ 

CARGA HORÁRIA: 90 Horas 

DISCIPLINA: Estradas 

EMENTA:  Escolha do traçado de rodovias e ferrovias.  Representação gráfica do 

projeto.  Elementos  para  projeto  geométrico.  Curvas  horizontais.  Superelevação. 

Curvas  circulares  com  transição.  Perfil  longitudinal:  rampas  e  curvas.  Seções 

transversais:  elementos,  dimensões,  distribuição  da  superelevação.  Interseções. 

Terraplenagem:  movimentos  de  terra  e  equipamentos.  Drenagem  superficial. 

Drenagem subterrânea. Erosão: causas, mecanismos de ocorrência e alternativas 

para  controle.  Conceituação  e  tipos  de  pavimentos.  Fatores  que  governam  o 

comportamento dos pavimentos, ruína estrutural e funcional. Estudo do subleito e 

camadas  de  reforço,  sub-base  e  base.  Revestimentos  asfálticos.  Estudo  do 

carregamento  veicular.  Concepção,  dimensionamento  e  análise  mecanística  de 

pavimentos. Avaliação e reforço de pavimentos.

ESCOLA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLSO – UFSCAR 

ESTADO: SP  FONTE: http://www.ufscar.br/ 

CARGA HORÁRIA: 60 Horas 

DISCIPLINA: Projetos de Estradas e Vias Urbanas

EMENTA:  Características  físicas  e  operacionais  de  rodovias,  ferrovias  e  vias 

urbanas. Estudos preliminares necessários à elaboração de projetos de rodovias, 
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ferrovias  e  vias  urbanas.  Estudo  das  características  geométricas  das  rodovias, 

ferrovias  e  vias  urbanas.  Elaboração  do  projeto  geométrico  e  sua  implantação. 

Projeto de terraplanagem. Projeto de sinalização. Impactos ambientais. 

ESCOLA: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO – UFRJ 

ESTADO: RJ FONTE: http://www.ufrj.br/ 

CARGA HORÁRIA: 60 Horas

DISCIPLINA: Transportes I

EMENTA: Importância. Comparação técnica e econômica dos transportes. Mecânica 

do movimento. Coordenação e integração dos transportes. Organização ferroviária e 

rodoviária. A interação de transportes, energia e ecologia. Projeto das rodovias e 

ferrovias. Atividades de campo. Trabalho prático. Projeto de uma rodovia ou ferrovia.

ESCOLA: CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLOGICA – CEFET-RJ

ESTADO: RJ FONTE: http://portal.cefet-rj.br/

CARGA HORÁRIA: 72 Horas

DISCIPLINA: Projeto e Construção de Rodovias e Ferrovias

EMENTA:

ESCOLA: UNIVERSIDADE DE BRASILIA – UNB

ESTADO: DF FONTE: http://www.unb.br/ 

CARGA HORÁRIA: 72 Horas

DISCIPLINA: Projeto de Estradas

EMENTA:  Introdução  ao  estudo  de  estradas.  Leis  do  modelado  terrestre. 

Reconhecimento de um traçado. Exploração ou projeto básico. Locação ou projeto 

definitivo.  Estudos  complementares:  comparação  de  traçados,  terraplanagem, 

drenagem e estudos geotécnicos. Impactos ambientais de rodovias.

ESCOLA: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE – UENF

ESTADO: RJ FONTE: http://www.uenf.br/ 

CARGA HORÁRIA: 72 Horas

DISCIPLINA: Estradas e Pavimentação

EMENTA:  sistemas  de  transporte;  Elaboração  de  ante-projeto  de  estradas; 

Elaboração de projeto definitivo de estradas; Pavimentação.

ESCOLA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA – UFSC

ESTADO: SC FONTE: http://www.ufsc.br/ 

CARGA HORÁRIA: 72 Horas
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DISCIPLINA: Projeto Geométrico de Estradas

EMENTA: organização do setor rodoviário, a rodovia, nomenclatura das rodovias, 

classificação  funcional,  elementos  de  uma  rodovia,  características  de  projeto, 

classes  de  projeto,  estudos  de  traçado,  elementos  planimétricos,  considerações 

gerais estaqueamento, curva circular simples, curvas de transição, superelevação, 

superlargura,  transição  com  a  espiral,  distâncias  de  visibilidade,  elementos 

altimétricos, greide, parábola do 2º grau, elementos de seção transversal, elementos 

de norma – seção-tipo, notas de serviço, movimentos de terra, cálculo de áreas, 

cálculo de volumes, distribuição do material.

ESCOLA: UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA – UNESP

ESTADO: SP FONTE: http://www.unesp.br/ 

CARGA HORÁRIA: 72 Horas

DISCIPLINA: Estradas I

EMENTA:  Escolha do traçado de uma estrada; Elementos básicos para o projeto 

geométrico; Curvas e concordância horizontal; Perfil longitudinal; Perfil transversal; 

Projeto de terraplenagem.

ESCOLA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO – UFPE

ESTADO: PE FONTE: http://www.ufpe.br/ 

CARGA HORÁRIA: 60 Horas

DISCIPLINA: Estradas e Transportes 1A

EMENTA: Infraestrutura de estradas de rodagem,  de ferro de vias urbanas e de 

aeroportos.  Concepção  e  estudos  de  traçados.  Projetos  geométricos,  de 

terraplenagem e de drenagem.

ESCOLA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA – UFJF

ESTADO: MG FONTE: http://www.ufjf.br/ 

CARGA HORÁRIA: 51 Horas

DISCIPLINA: Estradas

EMENTA:  Considerações  Gerais.  Elementos  Geométricos  das  Estradas. 

Características  Técnicas  para  Projeto.  Curvas  Horizontais  Circulares.  Curvas 

Horizontais de Transição. Superelevação. Superlargura. Curvas Verticais.

ESCOLA: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM

ESTADO: PR FONTE: http://www.uem.br/ 

CARGA HORÁRIA: 68 Horas

DISCIPLINA: Rodovias
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EMENTA:  Plano  diretor  rodoviário.  Função,  classificação  e  normas  para  projeto 

geométrico. Estudos de traçado. Características do projeto geométrico. Alinhamento 

horizontal.  Perfil  longitudinal.  Seções  transversais.  Notas  de  serviço.  Projeto  de 

terraplanagem.  Equipamentos  de  terraplanagem.  Execução  de  serviços  de 

terraplanagem. Desmonte de rochas. Projeto de rodovias.

ESCOLA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA – UFSM

ESTADO: RS FONTE: http://www.ufsm.br/ 

CARGA HORÁRIA: 60 Horas

DISCIPLINA: Estradas I

EMENTA:  Classificação  das  vias  rodoviárias  e  ferroviárias.  Enquadramento  do 

projeto geométrico. Estudos de tráfego. Estudos geológicos.  Estudos hidrológicos. 

Estudos  topográficos.  Estudos  geotécnicos.  Estudos  de  traçados.  Estudos  de 

viabilidade técnica e econômica.

ESCOLA: UNVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA – UDESC

ESTADO: SC FONTE: http://www.udesc.br/ 

CARGA HORÁRIA: 60 Horas

DISCIPLINA: Estradas I

EMENTA: Elementos técnicos gerais para o projeto das Rodovias-Normas técnicas. 

Estudos  dos  elementos  planimétricos  e  altimétricos  do  eixo  da  via.  Elementos 

constituintes  da  seção  transversal.  Concordância  horizontal  simples.  A 

superelevação em rodovias.  Concordância horizontal  em transição.  Concordância 

vertical. Estudo econômico do movimento das massas.

ESCOLA: UNVERSIDADE FEDERAL DE UBERABA – UFU

ESTADO: MG FONTE: http://www.ufu.br/ 

CARGA HORÁRIA: 60 Horas

DISCIPLINA: Infraestrutura de Estradas

EMENTA:  Caracterização  dos  modais  rodoviários  e  ferroviários  de  transportes. 

Características operacionais. Elementos para elaboração e construção dos projetos 

geométricos, de terraplenagem, de drenagem e de superestrutura ferroviária 

ESCOLA: UNVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ – UFPR

ESTADO: PR FONTE: http://www.ufpr.br/ 

CARGA HORÁRIA: 60 Horas

DISCIPLINA: Infraestrutura Viária
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EMENTA: Projeto  Geométrico  de rodovias.  Terraplenagem:  projeto  e  construção. 

Noções de sistemas e dispositivos de drenagem.  Noções de sinalização e obras 

complementares. Composição de custos de serviços de obras rodoviárias.

ESCOLA: UNVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – UFRN

ESTADO: RN FONTE: http://www.ufrn.br/ 

CARGA HORÁRIA: 60 Horas

DISCIPLINA: Infraestrutura Viária I

EMENTA: Não disponibilizou a ementa via web.

ESCOLA: UNVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI – UFSJ

ESTADO: MG FONTE: http://www.ufsj.br/ 

CARGA HORÁRIA: 72 Horas

DISCIPLINA: Infraestrutura de Vias Terrestres

EMENTA: Não disponibilizou a ementa via web.

ESCOLA: UNVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO – UFOP

ESTADO: MG FONTE: http://www.ufop.br/ 

CARGA HORÁRIA: 75 Horas

DISCIPLINA: Infraestrutura de Vias Terrestres

EMENTA:  construção de obras rodoviárias,  ferroviárias e aeroportuárias.  Estudos 

necessários para o desenvolvimento dos projetos, à execução da terraplenagem e 

seus respectivos equipamentos,  aos  sistemas de acompanhamento  e  supervisão 

destas  obras  e  ao  procedimento  para  levantamento  de  custos  e  preparo  do 

orçamento. 

ESCOLA: UNVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – UFG

ESTADO: GO FONTE: http://www.ufg.br/ 

CARGA HORÁRIA: 60 Horas

DISCIPLINA: Projeto de Estradas I

EMENTA:  Estudos para construção de uma estrada; características técnicas para 

projeto;  curvas  horizontais  circulares;  curvas  horizontais  de  transição; 

superelevação; superlargura; lançamento de greides.

ESCOLA: UNVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS – UNISINOS

ESTADO: RS FONTE: http://www.unisinos.br/ 

CARGA HORÁRIA: 60 Horas

DISCIPLINA: Estradas I – Projeto Geométrico
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EMENTA: Considerações gerais em projeto geométrico.  Representações gráficas. 

Localização  do  traçado.  Velocidade  de  projeto,  de  operação  e  distância  de 

visibilidade.  Características  geométricas  de  um traçado.  Concordância  horizontal 

simples  e  com  transição.  O  estudo  da  superelevação.  Raio  mínimo  nas 

concordâncias horizontais. Superlargura. Cálculo dos elementos necessários para 

locação  de  curvas  de  concordância  horizontal.  Perfil  longitudinal.  Controle  de 

rampas para projeto. Curvas de concordância vertical. Seções transversais. Faixas 

de tráfego e pistas de rolamento. Introdução ao projeto de terraplenagem. Diagrama 

de  massa  (Bruckner).  Estudo  dos  conceitos  e  a  utilização  de  dispositivos 

automatizados na elaboração de um projeto geométrico de vias.

ESCOLA: UNVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ – UFC

ESTADO: CE FONTE: http://www.ufc.br/ 

CARGA HORÁRIA: 64 Horas

DISCIPLINA: Projeto e Construção de Infra-Estrutura Viária

EMENTA: Estudos e Projetos de Rodovias e Ferrovias. Construção da Infraestrutura 

de  Rodovias  e  Ferrovias.  Drenagem.  Terraplenagem.  Introdução.  Conceito. 

Materiais. Fatores de Conversão. Compactação. Serviços Preliminares. Resistência. 

Terraplenagem  Mecanizada.  Produção  de  Máquinas.  Previsão  de  Custos. 

Construção de Cortes e Aterros. 

ESCOLA: UNVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE – UFF

ESTADO: RJ FONTE: http://www.uff.br/ 

CARGA HORÁRIA: 72 Horas

DISCIPLINA: Estadas I

EMENTA: Noções de Planejamento: Plano Diretor, Seleção de Alternativas, Estudos 

de  Viabilidade:  Projeto  Básico,  Projeto  Final  e  Supervisão;  Reconhecimento  e 

exploração  de  traçado  (rodoviário  e  ferroviário);  Projeto  geométrico  (a  nível  de 

projeto final): projeto de interseções, de terraplenagem, de drenagem; Sinalização; 

Superestrutura  rodoviária  e  ferroviária;  Orçamento;  Custos;  Normas;  Aspectos 

Técnicos.

ESCOLA: UNVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA – UFBA

ESTADO: BA FONTE: http://www.ufba.br/ 

CARGA HORÁRIA: 75 Horas

DISCIPLINA: Projeto de Estradas

EMENTA:  Histórico,  estudos  básicos  para  projetos  de  rodovias  e  ferrovias. 

Classificação funcional e técnica de Vias. Veículos de projeto. Estudo de tráfego, 
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Projeção de tráfego.  Fases de elaboração de projeto viário. Escolha do traçado. 

Projeto Plani-altimétrico de vias urbanas, rodovias e ferrovias. Elementos da seção 

transversal. Notas de serviço de Terraplenagem. Interseções e faixas auxiliares de 

tráfego. Uso da computação para projeto geométrico de vias. Locação de eixo, do 

perfil e da seção transversal. Cálculo de volumes e diagrama de massas. 

ESCOLA: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL – 

PUCRS

ESTADO: RS FONTE: http://www.pucrs.br/ 

CARGA HORÁRIA: 60 Horas

DISCIPLINA: Estradas I

EMENTA: Não disponibilizou a ementa via web.

ESCOLA: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ - UNIOESTE

ESTADO: PR FONTE: http://www.unioeste.br/ 

CARGA HORÁRIA: 120 Horas

DISCIPLINA: Estradas

EMENTA:  Conceituação.  Partes  componentes  e  características  técnicas. 

Configuração geral  do  solo e nomenclatura.  Estudos de trabalhos necessário ao 

traçado de uma estrada. Projeto de estradas. Problemas de locação. Drenagem das 

estradas. Investigação e classificação dos solos para estradas. Desmonte de rochas 

e  operações  de  britagem.  Aterro  sobre  solos  moles.  Dimensionamento  de 

pavimentos.  Compactação  dos  solos  no  campo.  Introdução  ao  estudo  da 

superestrutura das estradas de ferro. Análise de um projeto de estradas. Projeto e 

execução de obras de contenção e proteção de taludes. Obras de arte especiais: 

dimensionamento  básico  e  execução.  Pavimentação:  projeto,  execução  e 

conservação. Sinalização gráfica, projeto, confecção e implantação.

ESCOLA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS – UFPEL 

ESTADO: RS FONTE: http://www.ufpel.tche.br/ 

CARGA HORÁRIA: 60 Horas

DISCIPLINA: Rodovias

EMENTA: Não disponibilizou a ementa via WEB.

ESCOLA: UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO GROSSO DO SUL – UFMS 

ESTADO: MS FONTE: http://www.ufms.br/ 

CARGA HORÁRIA: Não informado via WEB

DISCIPLINA: Não informado via WEB
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EMENTA: Não disponibilizou a ementa via WEB.

ESCOLA: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE – FURG 

ESTADO: RS FONTE: http://www.ufpel.tche.br/ 

CARGA HORÁRIA: 54 Horas

DISCIPLINA: Projeto de Estradas e Rodagens

EMENTA:  Principais requisitos  de  topografia para projeto  de  estradas,  principais 

etapas de um projeto de engenharia de estradas, desenvolvimento de traçados de 

rodovias,  noções de tráfego e classificação das rodovias,  elementos geométricos 

das  estradas  de  rodagem,  características  técnicas  para  projeto  de  estradas  de 

rodagem, distância de visibilidade nas rodovias, concordância horizontal com curvas 

circulares  simples,  locação  de  curvas  circulares  simples,  superelevação  e  raios 

mínimos de curvatura horizontal, curvas horizontais com transição, locação da curva 

circular com transição em espiral, superlagura em rodovias, projeto em perfil, projeto 

vertical ou greide de uma estrada de rodagem, cálculo dos elementos definidores da 

curva  parabólica  de  concordância  vertical,  caderneta  de  residência  ou  notas  de 

serviço  de  terraplenagem,  cálculo  das  áreas  das  seções  transversais  de  uma 

rodovia, cálculo de volumes e diagrama de brückner (ou diagrama de massas).

ESCOLA: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA – UEPG 

ESTADO: PR FONTE: http://www.uepg.br/ 

CARGA HORÁRIA: 102 Horas

DISCIPLINA: Rodovias

EMENTA: Normas técnicas rodoviárias. Estudo do traçado em planta e perfil. Projeto 

geométrico.  Visibilidade.  Terraplenagem.  Drenagem.  Estudos  geotécnicos. 

Sinalização rodoviária. Conservação rodoviária.

ESCOLA: UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA – UFPB 

ESTADO: PB FONTE: http://www.ufpb.br/ 

CARGA HORÁRIA: 45 Horas

DISCIPLINA: Estradas e Transportes I

EMENTA:  Generalidades.  Estudo  de  traçado.  Projeto  geométrico  de  rodovia: 

planimétrico e altimétrico. Seções transversais.

ESCOLA: UNIVERSIDADE MACKENZIE – MACKENZIE 

ESTADO: SP FONTE: http://www.mackenzie.com.br/ 

CARGA HORÁRIA: 60 Horas

DISCIPLINA: Estradas I

143



EMENTA: Introdução. Aerofotogrametria aplicada a estradas. Fatores que afetam o 

traçado  viário.  Superlargura,  superelevação.  Curvas  horizontais  e  verticais. 

Terraplenagem. Drenagem de bueiros.  Sinalização e segurança viária.  Aderência 

pneu/pavimento.

ESCOLA: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO – UFES 

ESTADO: ES FONTE: http://www.ufes.br/ 

CARGA HORÁRIA: 60 Horas

DISCIPLINA: Estradas de Rodagem

EMENTA:  Considerações  gerais.  Anteprojeto.  Exploração  e  reconhecimento. 

Comparação de traçados. Concordância horizontal e vertical. Projeto geométrico das 

estradas.  Projeto  definitivo.  Locação:  curvas  circulares,  espirais  e  parabólicas. 

Noções  de  terraplanagem.  Noções  de  construção  de  infra-  estrutura.  E 

pavimentação. Obras de arte.

ESCOLA: UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL – ULBRA 

ESTADO: RS FONTE: http://www.ulbra.br/ 

CARGA HORÁRIA: 68 Horas

DISCIPLINA: Projeto de Rodovias

EMENTA: Apresentação da estrutura de um projeto rodoviário. Generalidades sobre 

o  transporte  rodoviário.  Planos  Rodoviários  (Estaduais  e  Federais).  Critérios  de 

projeto e controle das suas condições geométricas. Reconhecimentos e estudos de 

traçado. Projeto geométrico. Projeto  de interseções.  Drenagem.  Terraplenagem e 

Compactação. 

ESCOLA: UNIVERSIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL – UNISC 

ESTADO: RS FONTE: http://www.unisc.br/ 

CARGA HORÁRIA: 60 Horas

DISCIPLINA: Estradas I

EMENTA: Não disponibilizou a ementa via WEB.

ESCOLA: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS – PUCMG

ESTADO: MG FONTE: http://www.pucmg.br/ 

CARGA HORÁRIA: 60 Horas

DISCIPLINA: Infraestrutura Viária

EMENTA: Características físicas e operacionais das estradas. Estudos preliminares 

para  a  elaboração  dos  projetos.  Nomenclatura  das  rodovias  e  ferrovias. 
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Características geométricas de rodovias e ferrovias. Projeto geométrico: elaboração 

e implantação. Projeto de terraplanagem. Drenagem viária.

ESCOLA: UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ – UTFPR

ESTADO: PR FONTE: http://www.utfpr.br/ 

CARGA HORÁRIA: 54 Horas

DISCIPLINA: Projeto Geométrico de Estradas

EMENTA:  Escolha do traçado de  rodovias e  ferrovias;  representação  gráfica do 

projeto;  elementos  para  projeto  geométrico;  curvas  horizontais;  superelevação; 

curvas  circulares  com  transição;  perfil  longitudinal:  rampas  e  curvas;  seções 

transversais:  elementos,  dimensões,  distribuição  de  superelevação;  interseções; 

terraplenagem: movimentos de terra e equipamentos; projeto geométrico com auxílio 

de  um  programa  computacional;  drenagem  superficial;  drenagem  subterrânea; 

erosão: causas, mecanismos de ocorrência e alternativas para controle.

ESCOLA: UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL – UCS

ESTADO: RS FONTE: http://www.ucs.br/ 

CARGA HORÁRIA: 60 Horas

DISCIPLINA: Infraestrutura de Transportes

EMENTA: Não disponibilizou a ementa via WEB.

ESCOLA: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA – UEL

ESTADO: PR FONTE: http://www.uel.br 

CARGA HORÁRIA: 136h

DISCIPLINA: Estradas

EMENTA:  Traçado  de  estradas.  Elementos  básicos  para  o  projeto.  Curvas 

horizontais  circulares  e  de  transição.  Seção  transversal.  Superlargura  e 

superelevavação.  Curvas  verticais.  Projeto  de  terraplenagem.  Drenagem  de 

pavimento. Materiais betuminosos. Camadas constituintes do pavimento.Estudo do 

tráfego.  Dimensionamento  de  pavimentos  flexíveis.  Projeto  de  restauração  de 

pavimentos flexíveis. Composição de preços (Tabela do DER-PR). Estudo dos solos 

e dos agregados.

ESCOLA: CENTRO UNIVERSITÁRIO DO INSTITUTO MAUÁ DE TECNOLOGIA – 

CEUN-IMT

ESTADO: SP FONTE: http://www.maua.br 

CARGA HORÁRIA: 136h

DISCIPLINA: Estradas
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EMENTA:  Projeto  Geométrico  -  Considerações gerais,  elementos  da  plataforma, 

características  técnicas  para  elaboração  de  um  projeto  viário.  Fase  preliminar, 

anteprojeto/projeto  básico,  projeto  executivo.  Curvas  horizontais  Curvas 

verticais.Superelevação.  Superlargura.  Interseções,  retornos  e  acessos.  Faixas 

adicionais  para  veículos  lentos.  Projeto  de  terraplenagem,  calculo  de  volumes, 

diagrama  de  Bruckner.  Equipamentos  de  terraplenagem.  Locomoção  dos 

equipamentos.  Execução  de  terraplenagem.  Operação  e  manutenção  dos 

equipamentos.  Estudo  ecônomico  dos  equipamentos.  Pavimentação  -  Cargas 

atuantes  e materiais  empregados.  Dimensionamento  de  pavimentos:  Pavimentos 

Flexíveis  e  rígidos.  Construção  de  pavimentos.  Dimensionamento  de  reforço  e 

conservação de pavimentos.

.

ESCOLA: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ

ESTADO: RS FONTE: http://www.uerj.br/ 

CARGA HORÁRIA: 60 Horas

DISCIPLINA: Infraestrutura de Transportes

EMENTA: Não disponibilizou a ementa via WEB.

ESCOLA: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO – PUC-RJ

ESTADO: RJ FONTE: http://www.civ.puc-rio.br/ 

CARGA HORÁRIA: 60 Horas

DISCIPLINA: Infraestrutura de Transportes

EMENTA:  Objetivos,  características,  política,  economia,  localização,  projeto  e 

operação de sistemas de transportes. Projeto e construção de rodovias e ferrovias: 

reconhecimento,  ante-projeto,  estudos  geotécnicos  e  geo-hidrológicos,  projeto 

definitivo,  plantas  da  faixa  explorada,  conformação  e  seleção  da  diretriz, 

concordância,  superelevação,  superlargura,  visibilidade,  concordância  em  perfil, 

seções transversais,  áreas  de  terraplanos,  volumes,  transporte  e  distribuição  de 

terra, obras de arte, orçamento e relatórios de engenharia. Comparação de traçados 

e  análise  das  características  do  tráfego.  Locação.  Superestrutura  ferroviária: 

elementos  de  projeto,  dimensionamento,  serviços  complementares,  projeto 

geométrico, orçamento. Uso de programas de computador e de computação gráfica 

no projeto de estradas. Execução de projeto.
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