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I Jornada Brasileira de Topografia de Estradas
I Jornada Brasileira de Topografia para Obras de Saneamento
I Jornada Brasileira de Topografia, Cartografia e Cadastro para prefeituras
I Jornada Brasileira de Geodésia, Topografia, Batimetria e Hidrometria para UHEs e PCHs

Eventos especiais

I Encontro dos profissionais credenciados no Incra para georreferenciamento  de imóveis rurais
(com Técnicos do Incra e Registradores)

VI Encontro Brasileiro dos professores de topografia

Feira de equipamentos e serviços para topografia: 08 a 10 de Julho de 2015 das 13:00 às 22:00 horas

Eventos segmentados

Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Santa Catarina PREFEITURA DE SÃO JOSÉ

Apoio:



E
Em comemoração aos 25 anos da revista A MIRA e aos 40 anos de criação do curso de engenharia de agrimensura da Universidade do
Extremo Sul catarinense (Unesc), a Associação Catarinense de Engenheiros Agrimensores (Aceag), promoverá, em São José – SC, de 7 a
10 de julho de 2015, o I Congresso Brasileiro de Topogra�a de Obras, com participação do departamento de engenharia de agrimensura da
Unesc e do curso técnico de agrimensura do Instituto Federal de Santa Catarina.

O principal objetivo do Congresso Brasileiro de Topogra�a de Obras é disseminar as novas tecnologias dos levantamentos geodésicos e
topográ�cos aplicados à obras em suas mais variadas modalidades. Para atender a grande diversi�cação de obras o congresso será
segmentado em temas denominados de jornadas, sendo um tema para cada grupo de atividade.

Desta forma, os pro�ssionais terão plena liberdade de assistirem as palestras inerentes à sua área de atuação, bem como participar dos diversos
cursos oferecidos.

Com o objetivo de atualizar as grades da disciplina de topogra�a, nos diversos cursos técnicos e de graduação, está programado o IV Encontro
Brasileiro dos Professores de Topogra�a. Neste encontro, os professores de topogra�a irão debater e de�nir o que ensinar na disciplina de
topogra�a, diante da crescente necessidade de qualidade dos trabalhos, e da atual tecnologia em equipamentos geodésicos e topográ�cos
aliados à disseminação de softwares e aplicativos.

I Jornada Brasileira de Topografia de Estradas
Palestras:
01 - Uso do sistema LTM em projetos rodoviários e ferroviários

Palestrante: Leonardo Campos Inocêncio - Unisinos - São Leopoldo
02 - Uso da tecnologia GNSS-RTK no levantamento e locação de projetos rodo-ferroviários

Palestrante: Marcos Guandalini - Alezi Teodolini
03 - Uso do laser scnaner no mapeamento de rodovias

Palestrante: Elizabete Peixoto - Esteio
04 - Projeto geométrico de rodovia no software posição

Palestrante: Orismar Nunes dos Santos - Manfra

Curso 01 - Topografia de estradas - 16 horas-aula - 07 e 08/07/2015 - 08:00 às 17:00 horas
Ministrante: Luiz Carlos da Silveira - Unesc - Criciúma - SC

Ementário
• Revisão dos conceitos de geodésia e topogra�a • Os sistemas de coordenadas planas UTM e LTM • Revisão de conceitos GNSS • Nivelamento
pelas diferenças de ondulações geoidais usando técnicas GNSS • Mapeamento por: per�lamento a laser e vant • Implantação da rede de marco
geodésico de referência • Processamento dos rastreios, relatórios e monogra�as dos marcos implantados • Levantamento planialtimétrico
cadastral para projeto • Desenho da planta planialtimétrica cadastral em folhas articuladas • Locação de offset para terraplanagem • Locação e
nivelamento do eixo e bordas • Cálculo e locação de curvas horizontais com espiral de transição • Cálculo e locação de curvas verticais
• Locação de obras de artes especiais • Mapeamento de rodovias com scanner

Curso 02 - Projeto geométrico de estradas no software Posição -  8 horas-aula - 07/07/2015 - 08:00 às 17:00 horas
Ministrante: Orismar Nunes dos Santos - Manfra

Ementário
•Apresentação do software • Traçado horizontal – seleção dos PIHs • Traçado vertical • de�nição dos PIVs • Estaqueamento • cálculo do greide •
De�nição da plataforma • Cálculo de volumes • Seções transversais • visualização de corte e aterro • Desenho �nal com de�nição de todos os
elementos do projeto •Relatório (curvas horizontais, curvas verticais, volumes e notas de serviços) •Quantitativos

I Jornada Brasileira de Topografia para Obras de Saneamento

Palestras:
05 - Notas de serviços para obras de saneamento

Palestrante: Luiz Carlos da Silveira - Unesc - Criciúma - SC
06 - Rede de marcos de apoio georreferenciados para obras de saneamento

Palestrante: Leonard Niero da Silveira - Unesc - Criciúma - SC
07 - Cadastro de redes de abastecimento d’água e esgoto sanitário

Palestrante: Luiz Carlos da Silveira - Unesc - Criciúma - SC

Curso 03 - Topografia para obras de saneamento - 8 horas-aula - 07/07/2015 - 08:00 às 17:00 horas
Ministrante: Leonard Niero da Silveira - Unesc - Criciúma - SC

Ementário
• Rede geodésica de apoio básico (RNs) • Levantamento topográ�co para o projeto • Base cartográ�ca para o projeto • Articulação das folhas da
planta cadastral • Locação e nivelamento dos PVs e estacas intermediárias • Desenho dos per�s • Elaboração da nota de serviço • Locação e
monitoramento da escavação da vala • Cadastro da rede e usuários

I Jornada Brasileira de Topografia, Cartografia e Cadastro para Prefeituras
Palestras:
08   - Rede de referência cadastral municipal NBR 14 166

Palestrante: Antônio Carlos da Silva - Base Aerofotogrametria
09   - Comparativo do uso do vant com RTK e scaner

Palestrante: Diovane Dupont - Pegesul/NewGeo
10   - Uso da aerofotogrametria para confecção da base cartográ�ca destinada ao cadastro

Palestrante: Fátima Tostes e Ivan Idoeta - Base Aerofotogrametria

I Congresso Brasileiro de Topografia de Obras



11 - Planta genérica de valores para IPTU
Palestrante: Cristiane Koning - Geomais Engenharia

12   - Cadastro técnico municipal com utilização de coletoras eletrônicos - PDA
Palestrante: Adolfo Lino de Araujo - IFSC - Florianópolis - SC

12A - Descomplicando o geoprocessamento do cadastro imobiliário municipal
Palestrante: Vinicius Filier - Métrica

Curso 04 - Topografia municipal - 8 horas-aula - 07/07/2015 - 08:00 às 17:00 horas
Ministrante: Reginaldo Macedônio da Silva - Unisinos - São Leopoldo

Ementário
• Implantação da rede de referência municipal com técnica GNSS • Levantamento topográ�co cadastral • Base cartográ�ca municipal •
Topogra�a para obras de esgoto sanitário e pluvial • Nota de serviço • Locação de arruamentos e drenagens •Alinhamento predial

Curso 05 - Cadastro técnico municipal -  16 horas-aula - 08  e 09/07/2015 -  08:00 às 17:00 horas
Ministrante: Antônio Isidoro Fachin - Geomais Engenharia

Ementário
• Introdução e conceitos básicos • Zoneamento e setorização • Código de logradouros • Formação da inscrição imobiliária cadastral •
Levantamento de campo - BCI analógico e coletor eletrônico de dados - PDA • Treinamento das equipes • Sistematização das informações •
Montagem do banco de dados do cadastro • Planta genérica de valores • Processamento • Emisão dos carnês de IPTU

Curso 06 - Planta genérica de valores - 16 horas-aula - 08 e 09/07/2015 08:00 às 17:00 horas-
Ministrante: Cristiane Koning - Geomais Engenharia

Ementário
• Introdução e conceitos básicos • Características básicas dos tributos municipais • Base cartográ�ca – Zoneamento e setorização •
Pesquisa de campo • Normas técnicas para avaliação de imóveis urbanos • Sistematização e homogeneização das informações • Análise
dos modelos de inferência estatísticas • Código tributário municipal • Imposto predial e territorial urbano - IPTU • Imposto sobre a
transmissão de bens imóveis – ITBI • Contriuição de melhorias • Base de cálculo e �xação de alígotas • Audiências públicas e apresentação
na câmara de vereadores • Planta genérica de valores- integração com SIG

I Jornada Brasileira de Geodésia, Topografia, Batimetria e Hidrometria para UHEs e PCHs
Palestras:
13 - Medida de vazão com molinete hidrométrico e ADCP

Palestrante: Álvaro Back - Epagri - SC
14 - Chuvas para projeto de drenagem

Palestrante: Álvaro Back - Epagri - SC
15 - Batimetria integrada com técnica GNSS

Palestrante: Marciano Carneiro - Allcomp
16 - Transporte de altitude ortométrica pelas diferenças de ondulações geoidais

Palestrante: Luiz Carlos da Silveira - Unesc - Criciúma - SC
17 - Nivelamento trigonométrico geodésico de alta precisão para UHEs ePCHs

Palestrante: Luiz Carlos da Silveira - Unesc - Criciúma - SC
18 - Rede de marcos geodésicos para UHEs e PCHs

Palestrante: José Gaspar Lima - Terrascan
19 - Locação da cota batida nos reservatórios de UHEs e PCHs

Palestrante: Leonard Niero da Silveira -  Unesc - Criciúma - SC

Curso 07 - Medida de vazão e sedimentos - 8 horas-aula - 07/07/2015  - 08:00 às 17:00 horas
Ministrante: Álvaro Back - Epagri - SC

Ementário
• Conceitos básicos • Medida de vazão com molimente hidrométrico e comADCP • Medida de sedimentos • Cálculos e relatórios

Curso 08 - Transporte de altitude ortométrica pelas diferenças de ondulações geoidais -  8 horas-aula - 08/07/2015 - 08:00 às 17:00 horas
Ministrante: Leonard Niero da Silveira - Unesc - Criciúma - SC

Ementário

• Conceito básicos GNSS •Altura elipsoidal e altitude ortométrica • Ondulação geoidal e modelo geoidal brasileiro – MAPGEO 2010 • Transporte
de altitude ortométrica pelas diferenças de ondulação geoidal

Curso 09 - Locação de túneis para UHEs e PCHs - 09/07/2015 - 8 horas-aula -  08:00 às 17:00 horas
Ministrante: Luiz Carlos da Silveira - Unesc - Criciúma - SC

Ementário

• Implantação de marcos geodésicos de apoio com técnica GNSS • Pilar de centragem forçada para monitoramento topográ�co • Uso do laser
para monitoramento da direção • Poligonal topográ�ca para controle do traçado com ponto topográ�co itinerantes • Nivelamento geométrico
para controle do greide

Curso 10 - Levantamento topográfico com técnica GNSS – RTK conceitos e aplicações - 8 horas-aula - 08:00 às 17:00 horas09/07/2015 -
Ministrante: Leonard Niero da Silveira - Unesc - Criciúma - SC

Ementário
• Conceitos básicos GNSS (GPS+Glonas) • Receptores topográ�cos e geodésicos • Operações com receptores geodésicos • Con�gurações



• Levantamento e locação com receptores no modo RTK • Descarga de dados de levantamentos GNSS • Processamento dos dados • Análise da
qualidade (precisão) dos dados levantados • Relatórios e monogra�as de vértices implantados • Prática de campo

Curso 11 - Chuvas de projeto de drenagem - 8 horas-aula - 08/07/2015 - 08:00 às 17:00 horas
Ministrante: Álvaro Back - Epagri - SC

Ementário
• Conceitos básicos • Regime de chuvas • Chuva no projeto de drenagens • Cálculo no programa HIDROChusc - Inclui livro e programa
computacional

I Encontro dos profissionais credenciados no Incra para georreferenciamento
de imóveis rurais (com Técnicos do Incra e Registradores)

10 de Julho de 2015 - Das 08:00 às 17:00 horas

08:00    Inscrição para os profissionais e registradores

08:30  às 09:30

09:30  às 10:30

11:00  às 12:00

13:00  às 14:00    Elucidando dúvidas no SIGEF - Thiago Marra - Gestor do Sigef

Mesa redonda com profissionais, técnicos do Incra e registradores (IRIB e Anoreg)
‘‘Certificação de Imóveis Rurais e Ações registrais’’14:00  às 15:30

16:00  às 17:00
Recomendações conjuntas do Incra/Registradores para
certificação dos imóveis rurais e ações registrais

Cadastro digital de imóveis rurais
Cláudio Roberto Siqueira da Silva - Coordenador Geral de Cartografia do Incra
A evolução da certificação de imóveis rurais e o SIGEF - Thiago Marra - Gestor do Sigef

Certificação de Imóveis Rurais no Brasil : desafio encontrados pelos profissionais ao certificar
um imóvel - Gustavo Perez - Métrica

08:00    Inscrição para os professores de topografia e disciplinas afins

IV Encontro brasileiro dos professores de topografia
07 de Julho de 2015 - Das 08:00 às 17:00 horas

08:30  às 09:30

09:30  às 10:30

11:00  às 12:00

13:30  às 14:30

14:30  às 15:30

16:00  às 17:00

Topografia para agronomia e engenharia florestal

Topografia para geologia e engenharia de minas

Topografia para engenharia civil e arquitetura

Topografia para técnico em agrimensura, engenharia agrimensura e cartográfica

Topografia para técnico agrícola, saneamento, edificação, mineração e estrada

Conclusões e recomendações

Nº     Palestra                                                                                                                         Hora              Sala
Uso do sistema LTM em projetos rodoviários e ferroviários
Uso da Tecnologia GNSS - RTK no levantamento e
locação de projetos rodo-ferroviários

Uso do laser scaner no mapeamento de rodovias
Projeto geométrico de rodovia no Software Posição

01

02

03
04

19:30                A

Nº     Palestra                                                                                                                         Hora              Sala
Nota de serviço para obras de saneamento

Rede de marcos de apoio georreferenciados para obras de saneamento
Cadastro de redes de abastecimento d’água e esgoto

05
06
07

Grade de Palestras
Palestras 07 de Julho de 2015 (Terça-feira)

Palestras 08 de Julho de 2015 (Quarta-feira)

Rede de referência cadastral municipal NBR 14.16608
Uso do vant para obtenção de bases cartográficas de pequenas áreas urbanas09
Uso do aerofotogrametria para confecção de base cartográfico destinada ao cadastro10

18:30                A

21:00                A
18:30                B

18:30                A
19:30                A
21:00                A
18:30                B

18:30                B
18:30                B



Grade de Palestras

Nº     Palestra                                                                                                                         Hora              Sala
Planta genérica de valores para IPTU
Cadastro técnico municipal com utilização de coletores eletrônicos PDA

Medida de vazão com molinete hidrométrico e ADCP

11
12

13

Palestras 09 de Julho de 2015 (Quinta-feira)

Chuvas para projeto de drenagem14
15

Transporte de altitude ortométrica pelas diferenças de ondulação geoidal16
Batimetria integrada com técnica GNSS

17
18
19

Grade de Cursos

12A Descomplicando o Geoprocessamento do Cadastro Imobiliário Municipal

Cursos das 08:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00 Horas

Nº     Curso                                                                                           Investimento               Data              Sala
01 Topografia de estradas R$ 600,00            07 e 08/07            B
02 Projeto geométrico de estradas no software Posição R$ 300,00               07/07                 A
03 Topografia para obras de saneamento R$ 300,00               07/07                 E
04 Topografia municipal R$ 300,00               07/07                 C
05 Cadastro técnico municipal R$ 600,00            08 e 09/07            A
06 Planta genérica de valores R$ 600,00            08 e 09/07            C

08
Transporte de altitude ortométrica pelas diferenças
de ondulações geoidais

09 Locação de túneis para UHEs e PCHs R$ 300,00              09/07                  F

07
Medida de vazão e sedimentos com molinete
hidrométrico e ADCP

R$ 300,00                07/07                D

R$ 300,00                08/07                D

10
Levantamento topográfico com técnica GNSS – RTK
conceitos e aplicações

R$ 300,00                09/07                D

11 Chuvas de projeto de drenagem R$ 300,00                08/07                E

Nivelamento trigonométrico geodésico de alta precisão para UHEs e PCHs
Rede de marcos geodésicos para UHEs e PCHs
Locação de cota batida com nivelamento geométrico e geodésico

18:30                A
19:30                A
21:00                D
21:00                A
18:30                B
19:30                B
21:00                B
18:30                C
19:30                C
21:00                C

Solenidade de encerramento - 10 de Julho de 2015 - 19:00 horas
• Entrega da comenda aos patrocinadores.AMIRA 25 anos

• Entrega de placa comemorativa aos 40 anos de criação do curso de engenharia de agrimensura na Universidade do Extremo Sul
Catarinense

para:

• Alunos que entraram no curso em Julho de 1975
• Diretores da antiga Escola Superior de Tecnologia - Estec
• Coordenadores do curso de engenharia de agrimensura da Unesc
• Professores da primeira turma de engenharia de agrimensura da Unesc

• Distribuição de brindes

Bacia Hidrográ�ca - com programa hidrobacia para cálculos
Autor: Dr. Álvaro José Back - Pesquisador da Epagri

Hidráulica geral e hidrometria aplicada - com programa Hidrom para cálculos
Autor: Dr. Álvaro José Back - Pesquisador da Epagri

Chuvas de projeto de drenagem - com programa Hidrochuvas para cálculos
Autor: Dr. Álvaro José Back - Pesquisador da Epagri

Os sistemas de coordenadas planas UTM, LTM e RTM Conceitos e aplicações
Autor: Professor Luiz Carlos da Silveira - Unesc

Geodésia Aplicada
Autores: professores Luiz Carlos da Silveira e Leonard Niero da Silveira - Unesc

Topogra�a para Engenharia - Teoria e prática de geomática
Autores: Irineu da Silva e Paulo Cesar Lima Segantine - Professores da EESC-USP

Fundamentos de topogra�a
Autores: Marcelo Tuler e Sérgio Saraiva - Professores do Cefet

Lançamento de livros - 10 de Julho de 2015 - 21:00 horas



Serão entregues os certi�cados de participação no I Congresso Brasileiro de Topogra�a de Obras e dos cursos realizados.

Após a sessão solene de encerramento do I Congresso Brasileiro de Topogra�a de Obras será servido, no hall de entrada do Centro 
Multiuso, jantar por adesão.

Durante a realização do congresso serão disponibilizadas atividades de campo, em operações de equipamentos topográ�cos e geodésicos,
pelas empresas patrocinadoras do evento.

Fotografe ou escaneie a �cha de inscrição e envie para amira@amiranet.com.br

Se preferir faça sua inscrição no site www.amiranet.com.br

Para o pagamento será enviado boleto bancário via e-mail. O pagamento também poderá ser efetuado no local, no entanto, a inscrição deverá
ser efetuada com antecedência.

Entrega dos certificados - 10 de Julho de 2015 - 21:00 horas

Jantar comemorativo - 10 de Julho de 2015 - 22:00 horas

Atividades de campo - 07 a 10 de Julho de 2015

Ficha de inscrição -  I Congresso Brasileiro de Topografia de Obras

Nome:

Endereço:

Complemento: Bairro:

E-mail: Fone:

Instituição:

Inscrição no congresso R$ _______________

Curso número : R$ _______________

Curso número : R$ _______________

Curso número : R$ _______________

Total : R$ _______________

Inscrição no congresso: Profissionais R$ 200,00  - Estudantes R$ 100,00 - Estudantes IFSC/UNESC R$ 50,00

Informações: www.amiranet.com.br         E-mail: amira@amiranet.com.br            Fone: (48) 3437-2514

Cidade: UF: CEP:


