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9. TERRAPLENAGEM 

9.1. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 
O projeto de terraplenagem deverá ter como premissa básica gerar o menor número de 
contenções e o menor movimento de terra possível, procurando-se compensar os volumes de 
corte e aterro, de modo a evitar, ao máximo, a necessidade de empréstimos ou “bota-fora” de 
materiais.  

O projeto de terraplenagem deverá ser uma representação do projeto arquitetônico 
compatibilizado com os demais projetos complementares, apoiado nos estudos topográficos, 
geotécnicos e relatório geológico / geotécnico. 

No caso da dispensa da realização de ensaios geotécnicos, através do relatório realizado por 
profissional geotécnico contratado, deverão ser adotadas as declividades indicadas por este 
profissional. 

A plataforma do pavimento com suas diversas camadas será representada por sua espessura 
total, caracterizando assim a cota de terraplenagem, definindo volumes de corte e aterro, que 
serão contabilizados na planilha de cubação. 

No caso da ocorrência de materiais de 2ª ou 3ª categoria, deverá ser apresentado um relatório 
específico com a descrição da melhor solução de execução proposta, levando em consideração 
as etapas de desmonte, metodologia de escavação, custos, interferências, condições de 
transporte e acessos. 

Deverá ser indicado, quando for o caso, a necessidade de substituição ou reforço das camadas 
de solo compressíveis e/ou de baixa resistência, com a identificação destas no projeto de 
terraplenagem. 

Sempre em que for proposta a execução de aterro sobre solos muito compressíveis, e de baixa 
resistência, deverá ser feita uma análise cuidadosa para verificação da alternativa mais indicada, 
com ou sem remoção do material da fundação e a indicação do tratamento a ser executado. 

O projeto de terraplenagem deverá ser concebido de tal forma a serem evitadas obras 
complementares de drenagem (por exemplo: pontos baixos em locais sem possibilidade de 
escoamento). Quando ocorrerem esses casos, deverá ser estudada e apresentada solução na 
etapa de Projeto básico. 

O projeto de terraplenagem deverá apresentar todas as soluções para os problemas de erosão, 
escorregamentos dos taludes e drenagem, de forma a garantir a estabilidade da obra. Tais 
soluções deverão ser apresentadas durante a etapa de Projeto básico. 

A solução de Terraplenagem deverá estar compatível com a situação verificada no campo, 
interferências e com os equipamentos a serem utilizados. 

O projeto de terraplenagem deverá levar em consideração a interferência do N.A. na implantação 
do empreendimento. Nos casos em que for necessário o rebaixamento do N.A. para a realização 
dos serviços de escavação relacionados à execução da terraplenagem, deverá ser realizado um 
estudo referente aos impactos que podem ocorrer no entorno do local da obra em questão e 
apresentada a melhor técnica para a execução deste rebaixamento. 

Referente à compactação do solo em aterros, deverá ser indicada: 

• A energia de compactação a ser utilizada (Proctor Normal, Intermediário ou Modificado); 

• O grau de compactação; 

• O desvio permitido para a umidade ótima; 

• A máxima expansão permitida para o solo a ser utilizado nos aterros; 

• A espessura máxima das camadas de solo solto a serem compactadas, observando-se as 
diretrizes do Caderno de Encargos da SUDECAP; 
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• A espessura máxima das camadas de solo compactadas, observando-se as diretrizes do 
Caderno de Encargos da SUDECAP; 

• Os tipos de equipamentos a serem utilizados na compactação; 

• O escalonamento do terreno (execução de degraus) nos casos de aterros assentes sobre 
encostas com inclinação acentuada, observando-se as diretrizes do Caderno de Encargos 
da SUDECAP; 

• Nota indicando que (conforme orientações do Caderno de Encargos da SUDECAP), “Na 
execução do aterro, cada camada deverá ser lançada e compactada com uma 
sobrelargura de, no mínimo, 50 centímetros, medidos na horizontal, além dos 
alinhamentos de projeto. Esta sobrelargura deverá ser removida por ocasião dos serviços 
de acabamento do talude de aterro, anteriormente à implantação da proteção superficial.” 

9.2. APRESENTAÇÃO 

• Escala 1:100 ou a critério da supervisão; 

• Indicação das estacas ao longo do eixo longitudinal de execução da terraplenagem; 

• Representação das seções transversais ao eixo longitudinal, com as cotas do terreno e da 
terraplenagem; 

• Representação da seção do eixo longitudinal, com as cotas do terreno e da terraplenagem; 

• Posições de cercas e muros; 

• Off Set; 

• Posições das edificações, sendo essencial a cota da soleira; 

• Posição do NA, com a respectiva cota; 

• Contenção: se prevista, deverá ser representada esquematicamente; 

• Marcação dos furos de sondagem; 

• Formatos gerados por programas, desde que os dados sejam legíveis e distribuídos no 
rodapés de cada seção; 

• As planilhas de cubação de terraplenagem (cubação e notas de serviço), que poderão ser 
geradas por programas e softwares específicos; 

• Quadro-resumo demonstrativo da distribuição de massa, definindo volume de corte, aterro, 
empréstimo e bota-fora. 

9.3. NORMAS E PRÁTICAS COMPLEMENTARES 
Os projetos de terraplenagem deverão atender também às seguintes Normas e Práticas 
Complementares: 

Caderno de Encargos SUDECAP; 

ABNT NBR 8044 – Projeto Geotécnico. 
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