Grupo Universitário - IPEP
São Paulo - SP
Rua Maria Paula, 35 - 1º andar – Bela Vista – Fone: (11) 3293-3558
Rua Pirapitingui, 186 - 1º andar – Liberdade – Fone: (11) 3385-7400
Campinas - SP
Rua José de Alencar, 470 - Centro – Fone: (19) 3737-3270
Natal - RN
Av. Prudente de Morais, 3510, Lagoa Nova - Fone: (84)3206-4013 / (84)3206-2195

Unidade: Liberdade
Disciplina: Infraestrutura
Docente: Roberta Vendramini

Curso: Tecnologia em Construção de Edifícios
Data: fev/2012

ATIVIDADE COMPLEMENTAR 02
MOVIMENTO DE TERRA
Observações:
a) resolução individual em folha oficial do IPEP, com capa;
b) entregar esta lista impressa junto com a resolução no dia 21 de março de 2012.

1. A figura abaixo representa o croqui de uma cisterna:

Considerando que a escavação a ser feita necessitará de 50cm para cada lado e de 20cm
no fundo, para facilitar a construção, o volume solto de terra a ser retirado, sabendo-se que
a taxa de empolamento do solo é de 30%, vale em m3:
A) 67,2
B) 42
C) 87,36
D) 49
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2. Um contrato de execução de terraplenagem inclui a escavação e transporte de material
argiloso. O contrato estabelece que serão pagos 10,00 um (unidades monetárias) por m3
escavado, medido no corte (Vn). Como tecnicamente houve dificuldades para medir o
volume no corte, resolveu-se determinar a massa específica natural (γn) do material e a
massa específica do material solto (γs), e fazer a medição do material solto usado no aterro.
Na medição consta que no aterro chegaram 1500,00m3 de material solto e o contratado
pretende receber 15000,00 um (unidades monetárias).
Sabendo que γn = 1700 kg/m3 e γs = 1190 kg/m3, qual das alternativas abaixo é correta?
A) O fator de empolamento é 1,43 e o contratado receberá 21450,00 um.
B) O fator de empolamento é 1,43 e o contratado receberá 10500,00 um.
C) O fator de empolamento é 0,7 e o contratado receberá 15000,00 um.
D) O fator de empolamento é 0,7 e o contratado receberá 10500,00 um.
3. Você foi contratado para fiscalizar os serviços de terraplenagem de um terreno de 20m x
40m, com declividade de 1% na maior direção. Qual o volume solto total de solo a ser
removido do canteiro a fim de deixá-lo plano realizando-se somente operação de corte?
(Considere que o solo tem empolamento igual a 1,50)
A) 80 m³.
B) 240 m³.
C) 320 m³.
D) 480 m³.
4. A figura a seguir mostra o corte de um trecho do terreno indicado pelas letras A, B e C
relativo a um serviço de terraplenagem. Admitindo-se que as características geométricas da
seção transversal apresentada no desenho se repitam por uma grande distância na direção
normal ao plano do desenho e sabendo-se que a taxa de empolamento do solo local é igual
a 20%, pode-se afirmar que o volume natural de solo (Vn) a ser retirado por unidade de
comprimento normal ao plano do desenho, expresso em m3/m, devido à operação de corte é
tal que:

A) 0 < V<= 20.
B) 20 < V <= 40.
C) 40 < V <= 60.
D) 60 < V <= 80.
E) V > 80.
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5. Deseja-se construir uma rampa com inclinação de 10%, conforme o exemplo dado.
Sabendo-se que a cota de início da rampa é de 34,55m (ponto mais baixo), que o terreno
está nivelado na cota 36,73m, que a rampa deverá ter largura de 7m e que a taxa de
empolamento do solo é de 33%, qual o volume solto de material a ser retirado do terreno?

6. O custo de escavação de um solo comum seco é de R$10,00/m3 no corte (Vn). Se em um
pequeno serviço foi contratado prevendo-se o pagamento do mesmo através do controle de
volume por número de viagens de caminhões, qual será o valor referente ao custo de
escavação por viagem na composição de preço, sabendo-se que:
- ep= 1,25
- capacidade do caminhão: 6,0 m3
- o volume é sempre computado no corte.
7. Considerando que a malha quadrada abaixo tem lado igual a 15m e que a cota de nível
de cada um dos vértices da malha está representada em metros, pergunta-se:
a) Qual o volume de corte para a malha se a cota de nível da escavação for igual a 100m?
b) Em qual nível o volume de corte é igual ao volume de aterro?
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8. Calcular os volumes de corte, aterro e movimento de terra para a malha dada abaixo. A
cota de nível da escavação é 48m e o lado da malha quadrada mede 20m. São dadas as
cotas de nível, em metros, de cada um dos vértices da malha. Se a taxa de empolamento do
solo for igual a 25%, qual será o volume solto total a ser transportado? Quantas viagens
serão necessárias considerando um caminhão com capacidade de 6m³?
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