
APRESENTAÇÃO 
No desenvolvimento de qualquer 

projeto de construção civil, faz-se 

necessário a realização de 

levantamento topográfico. 

Através do estudo da topografia do 

terreno, o engenheiro responsável 

pela obra consegue visualizar 

imperfeições e declives, 

identificando a necessidade de 

aterros e cortes, verificando a 

viabilidade do projeto. 

É possível ainda, adequar o projeto 

através dos resultados do estudo 

topográfico, visando à redução do 

custo da obra. 

Dentro da engenharia civil a 

topografia se destaca para projetos 

de edificações e barragens, visando 

o controle da prumada, nivelamento 

e alinhamento da construção. Além 

de estudos para construção de 

estradas, sejam elas rodovias ou 

ferrovias, onde o levantamento 

topográfico será a base para o 

anteprojeto, a fim de delimitar o 

traçado geométrico e a distribuição 

de terras. É portanto imprescindível 

o conhecimento básico da topografia 

para projetos de engenharia. 
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PÚBLICO ALVO 
Engenheiros, Agrônomos, Geólogos, 

Geógrafos, Arquitetos, Profissionais do 

meio ambiente, Técnicos e alunos dos 

cursos de Engenharia Civil, Técnico em 

Edificações e Técnico em Meio 

Ambiente. 

 

 

 

OBJETIVO 
 

O objetivo do curso de Topografia é 

fornecer ao aluno a capacidade de 

montar uma caderneta de campo, 

definir os pontos de referência de uma 

superfície em um levantamento 

topográfico para cálculo de área, 

escolher o melhor método de 

levantamento para uma área com 

obstáculos. Utilizar o software 

AUTOCAD, para a confecção do 

desenho do terreno. Após o curso o 

aluno será capaz de realizar 

procedimentos básicos utilizando os 

aparelhos topográficos e estação total.  

 

PROGRAMAÇÃO 

 

 
•  07/01/2019             

Tarde - 13:30h às 17:30h 

Abertura; Apresentação do curso; Conceitos 

fundamentais da topografia. Utilização da 

calculadora científica. 

 

Noite - 19:00h às 21:00h    

Levantamento topográfico por irradiação. 

Desenho em prancheta do terreno. 

 

•  08/01/2019             

Tarde - 13:30h às 17:30h 

Aula com estação: Levantamento por irradiação. 

Desenho do terreno utilizando o AUTOCAD. 

 

Noite - 19:00 às 21:00h    

Curvas de nível: (teoria). Exercício. 

 

•  14/01/2019             

Tarde - 13: 30h às 17:30h 

Curva de nível - aplicação de caderneta de 

campo. Aula de Campo. 

 

•  15/01/2019             

Tarde - 13:30h às 17:30h 

Locação de Obra, Desenho da planta de 

locação. 

 

 

 

 
 


