
17. Moviment de terres

Per calcular el volum total de l’excavació calcularem 
en primer lloc el volum dels prismatoides que es 

creen entre cada parell de seccions.

Sent el volum (Vi) de cada un d’ells:

Vi = 1/2 d · (Ai + Ai+1 )

La suma del volum de tots els prismatoides, 
tindrem el volum total (V T) de la excavació:

V T  = 1/2 d · (A1+2A2+2A3+...+2An-1 + An) 

Per establir la fórmula de calcul del desmunt (D) 
i el terraplè (T)entre dos trams les seccions dels 
quals sigui una de desmunt i una altre de terraplè, 
establirem abans el valor de las superfícies dels 

triangles que es representa’n.

Las  superfícies formades pels dos triangles (St) i 
(Sd), representa’n esquemàticament el desmunt i el 

terraplè tenen el valor de:

St = 1/2 ht · dt      ;    Sd = 1/2 hd · dd

Podem establir una relació de semblança entre els 
dos triangles, en la que la suma dels dos (dt) i (dd) es 

la distancia parcial entre els trams(d): 

dt  / ht   =   dd  / hd   =   d  / ht + hd

D’on podem obtenir els valors de (dt) i (dd) que 
substituirem en les expressions que determinen 

l’àrea dels triangles. 
Extrapolant els valors de les superfícies dels 
triangles a valors dels volums homologs de desmunt 
(VD) i terraplè (VT), i considerant que la superfícies 
respectives dels trams desmunt  i terraplè son (D) 
i (T) i que (d) es la distancia parcial entre els trams, 

tindrem la equació: 

El moviment de terres que s’ha dut a terme 
intenta compensar el terreny per poder crear 
una rampa continua amb un pendent del 4% 
que garanteixi l’accés a totes les peces que 

conformant la cooperativa agrària.

La idea es amb aquest moviment renaturalitzar la 
muntanya artificial creada a partir de la voluntat 
de les peces industrials que havien de donar 
servei al carrer i tenir la màxima superfície plana. 
Al desaparèixer aquesta necessitat es busca un 
aterrat que treballa  per la pròpia geometria 
sense necessitat de murs de contenció per 

garantir la seva estabilitat.
Creant unes meves amb un pendent 2/3 (66%) 
que es constant en tot el projecte i envolcalla 

l’àrea d’actuació. Ref:
“Topografía en obras de Arquitectura” - Carlos Barón Escamilla- 2008
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