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  AutoCAD Civil 3D 2017 Drenagem 
 
 

Objetivo geral 
Este curso foi desenhado para fornecer aos formandos uma noção completa 
da criação de redes de drenagem e de serviços públicos utilizando o software 
AutoCAD Civil 3D.  Inclui a importação de dados para o projeto, disposição de 
redes de drenagem e exportação para análise.  
 
Objetivos específicos 
Ativar e configurar o programa AutoCAD Civil 3D. Importar dados do 
levantamento topográfico. Criar superfícies localizando os pontos baixos. 
Analisar o escoamento superficial da superfície. Criar e analisar bacias 
hidrográficas.  Criar redes de drenagem. Criar e configurar tubagens (pipes), 
lista de peças, redes e estruturas. Editar redes de drenagem. Anotações. 
Redes de pressão. Criar de perfis longitudinais. Criar de secções transversais. 
Adicionar informação nos perfis. Criar relatórios.   
 
Destinatários 
Todos os técnicos ligados direta ou indiretamente a Engenharia Civil no ramo 
de Hidráulica Profissionais ligados à engenharia civil. 
 
Pré-requisitos 
Conhecimentos de AutoCAD Civil 3D Fundamental. 
 
Metodologia 
A formação é essencialmente prática e pretende-se que seja muito 
participativa. Após breves exposições e demonstrações da matéria pelo 
formador, os formandos realizam exercícios adequados, com grau 
crescente de dificuldade. 
 
Salas 
Até 12 formandos. Um computador por formando e monitor de 19". 
Projetor vídeo. 
 
Horários 
Manhãs | Tardes |Pós-laboral | Sábados ou Domingos 
 
Avaliação 
Avaliação contínua, com base nos exercícios resolvidos ao longo da 
formação.  
 
Certificação 
Certificado de Formação Profissional (conforme Portaria 474/2010 de 8 
de julho). 
Certificado de Conclusão Autodesk. 
 
Material distribuído 
Manual de curso.  
Conjunto de exercícios propostos. 
Esferográfica. 

Conteúdo programático 
Importação de dados. 
Criação e análise de Superfícies criadas. 
Estilos – Criação e Análise. 
Delimitação de Rede de Drenagem e 
Bacias. 
Perfis longitudinais e Secções. 
Valetas de escoamento. 
Redes de Drenagem. 
Bacias de Retenção. 
Criação de relatórios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 horas 
(4 sessões) 

 
  200,00 € 

(+ IVA) 
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