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RESUMO 

Para que uma obra de engenharia civil possa ser realizada, é necessário compreender 

inicialmente como será feita sua implantação no terreno. Com objetivo de realizar esse 

processo de forma segura e sem a necessidade de alterações no projeto inicial, é feito 

uma análise pelos métodos de altimetria para ser possível determinar um valor de cota 

ótima, contribuindo para a otimização do processo de terraplenagem. Por meio da 

análise de um terreno situado na região de Embu das Artes, são realizados cálculos 

de obtenção de um valor de cota ótima e volume de terra que forneça o custo do 

processo de movimentação de terra do empreendimento. 

INTRODUÇÃO 

Com o objetivo de realizar a preparação de um terreno que sofrerá implantação de um 

dado projeto de forma segura e sem a necessidade de alterações no projeto final, é 

necessário realizar preliminarmente um modelamento da superfície topográfica 

natural (greide natural), para que futuramente seja realizado o modelamento da 

superfície do projeto executado (greide de projeto).  

Para tornar possível a construção inicial do terreno, são utilizadas técnicas 

topográficas de levantamentos de dados (planimetria e altimetria) com o objetivo de 

aplicá-los no processo de patamarização,  

Definidas as dimensões, é obtido um valor inicial de cota do terreno, o qual se utiliza 

como base para a obtenção de uma cota que equaliza volumes de corte e de aterro 

(cota ótima). 

OBJETIVOS 

Aplicar métodos de cálculo volumétrico e determinar uma cota ótima, após os dados 

obtidos por levantamento planialtimétrico para que seja possível ter a relação de custo 

e movimentação do volume de terra, buscando a redução de custos e prazos em uma 

obra de engenharia de grandes dimensões. 

 



2 

 

METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO 

 

No trabalho será realizado uma análise para loteamento de um conjunto habitacional 

desenvolvido conforme os parâmetros do Manual Técnico do CDHU (2008). 

Para a construção de loteamentos, o manual recomenda que a área de implantação 

não exceda uma declividade acima de 25%, cujo valor se enquadra dentro da Lei de 

parcelamento do solo, que estipula uma declividade menor que 30%, salvo se 

atendidas exigências específicas das autoridades competentes. 

Uma vez obtidos os parâmetros de implantação do empreendimento, se dá início ao 

cálculo de volumes em conjunto para a obtenção da cota ótima através dos três 

métodos de Simpson e Bézout. Calculados os volumes, são então relacionadas as 

quantidades de volume excedente e/ou necessária. Como no processo de corte e 

aterro existem os fatores de empolamento e compactação, para efeito de cálculo será 

adotado no projeto que ambos fatores serão fatores binários opostos, ou seja, durante 

o processo de movimentação de terra eles se anulam. 

Uma vez definidas as quantidades de volume de terras que serão movimentadas, será 

feito o orçamento de serviço, relacionando a implementação da metodologia do 

trabalho aplicada no terreno com a porcentagem de economia que surgiu em relação 

ao custo total do empreendimento, juntamente com o tempo reduzido para a entrega 

final do empreendimento. 

A área se situa em Embu das Artes -SP, cidade que fica na região metropolitana de 

São Paulo, endereço rua Santa Eliza, altura do número 462, bairro Jardim Mimas, 

CEP: 06807-570, conforme mostram as figuras:  

IMAGEM DA CONDIÇÃO ATUAL E DADOS PLANIALTIMÉTRICOS DO TERRENO DO ESTUDO DE CASO 

 

FONTE: GOOGLE EARTH E IRMÃOS GOMES TERRAPLENAGEM LTDA 
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CONSIDERAÇÕES PARCIAIS 

 

O processo de obtenção dos dados do terreno, por meio de levantamento 

planialtimétrico, deve ser aferido de forma correta, pois servem como base para todo 

o desenvolvimento do trabalho. Concluída esta etapa, é possível admitir que a 

utilização da estação total, no empreendimento, trouxe um acréscimo na qualidade do 

levantamento devido à quantidade maior de pontos altimétricos a serem aferidos, 

permitindo que o cálculo de área do terreno possa ser o mais próximo da realidade. 

Com esses dados iniciais aferidos, cabe ao grupo analisar, nos cálculos de 

movimentação de terra, qual dos dois métodos a serem utilizados (Simpson e Bézout) 

fornecerá um valor mínimo de volume excedente ou necessário para complementar a 

obra, gerando economia para a empresa, sendo esta analisada posteriormente como 

relevante ou não. 
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