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RESUMO  
 
O presente trabalho tem como objetivo apresentar um projeto de um galpão de máquinas 

agrícolas em estrutura metálica, em uma propriedade agrícola focada na produção de Soja, 

na cidade de Cuiabá, no estado do Mato Grosso. Tendo sido realizadas verificações quanto 

aos carregamentos dos elementos estruturais envolvidos em premissas de pré-

dimensionamento (considerando cargas permanentes, peso próprio e vento). Para a lavagem 

das máquinas e equipamentos (tratores e implementos agrícolas) foi elaborado  sistema de 

aproveitamento da água da chuva para o local, associado ao dimensionamento de 

reservatório, através das premissas de cálculo presentes na NBR 1527 (2007). Para o 

descarte final do efluente da lavagem, foi associado um sistema de tratamento de efluentes 

oleosos com Separador Água-Óleo (SAO) e sumidouro, de acordo com a NBR 14063/98 e 

a NBR7229/93. Tendo sido obtidos um reservatório com volume comercial de 15 m³, um 

“SAO” composto por uma caixa desarenadora de 0,6 m³ e uma caixa separadora água e 

óleo de 1,10 m³. Para estimativa dos custos, foram realizadas consultas a possíveis 

fornecedores locais chegando-se a uma valor estimado de 306,91  R$/m2. 

 

Palavras chave: Galpão, Máquinas Agrícolas, Estrutura Metálica, Mecanização, 

Aproveitamento de Água de Chuva, SAO, Efluente Tratado. 
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ABSTRACT 

 

The present work had the goal to design in metallic structure a Shed for agricultural 

machinery, targeting a soy producing property, based in Cuiabá city at Mato Grosso state. 

The structural elements were tested in a pre-design mode (including own weight, 

permanent loads and wind). For the machinery and equipment cleaning, a rain harvesting 

system was designed and an associated storage tank was estimated based on the Brazilian 

Standard NBR 1527 (2007). For the final disposal of the effluent, an oil water segregation 

system was put in place and associated drainages system, taking onto account the NBR 

14063/98 e a NBR7229/93. The calculation indicated a commercial reservoir of 15 m³, and 

one Oil-Water Segregations system, build up by de sanding box of 0,6 m³ and a segregation 

chamber of 1,10 m³. For the costs calculation local suppliers were consulted and an 

approximate value of 306,91  R$/m2 was found. 

 

Key Words: Shed, Agriculture Machinery, Metallic Structure, Meccanization, Rain 

Harvest, Oil Water Segregation System, Treated Effluent. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 
De acordo com CONAB (2014), o Brasil é o segundo maior produtor de soja do mundo, 

com produção de 86 milhões de toneladas/ano, área plantada de aproximadamente 30 

milhões de hectares e produtividade média de 2.869 kg/há. O estado do Mato Grosso é o 

maior produtor do país, com uma produção de 14,7 milhões de tonaladas/ano, área plantada 

de aproximadamente 5 milhões de hectares chegando a produtividade de até 2.932 kg/ha. 

 

Diante deste cenário, muitos produtores investem em tecnologia aumentando sua frota de 

tratores e adquirindo implementos que possibilitem a velocidade no plantio e na colheita, 

ganhos de produtividade com economia e qualidade do produto. 

 

Tão importante quanto o aumento da frota e dos implementos, é a habilidade de mantê-lo 

em boas condições e prontidão, aptos a desempenharem com as esperadas eficiências nos 

períodos de operações (a exemplo de: preparo, plantio e colheita), em que se tem longos 

períodos de ociosidade entre eles. 

 

Para tanto, é importante ter um local onde seja possível armazená-los com todos os 

cuidados necessários para garantir a vida útil e correta manutenção dos equipamentos, 

assim como conforto e segurança dos trabalhadores que serão envolvidos diretamente nessa 

atividade, não permitindo que resíduos gerados provenientes da manutenção e da lavagem 

dos equipamentos, sejam descartados de maneira incorreta no meio ambiente. 

 

Assim, com a necessidade em se identificar um espaço adequado para o correto 

armazenamento de maquinário, peças de reposição e insumos, realização de operações 

como engate e ajuste, atividades de manutenção e limpeza, evitando também que este 

maquinário fique exposto, aumentando sua vida útil e produtividade, para este trabalho, 

procurou-se desenvolver um projeto de galpão de máquinas que pudesse atender a uma 

frota adequada à uma propriedade de pequeno porte para o estado do Mato Grosso, 

dedicada ao cultivo de soja. A frota inclui: um trator, uma pulverizadora e uma colhedora. 
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Para a frota definida, foi elaborada a planta baixa com a alocação de espaços para as 

máquinas e equipamentos, assim como os demais serviços auxiliares, tais como área de 

manobra, área de lavagem, estocagem de combustível, sistema de captação de água da 

chuva e sistema de tratamento das águas produzidas na lavagem dos equipamentos. 

 

Na escolha dos materiais construtivos optou-se pelo aço estrutural (por ser um material 

leve, de alta resistência, fácil manutenção, fabricação e montagem), fundação feita com uso 

de sapatas isoladas quadradas e cobertura com telhas de fibrocimento. 
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2 OBJETIVO 
 

O Presente trabalho tem como objetivo o projeto e dimensionamento de um Galpão de 

máquinas agrícolas, de um sistema de aproveitamento da água da chuva e estação de 

tratamento de efluentes oriundo da lavagem de maquinas e implementos para uma 

propriedade na cidade Cuiabá, no estado do Mato Grosso, focada no plantio de soja, de 

forma a garantir as condições para que sejam supridas todas as necessidades operacionais e 

obtenham a conservação das máquinas e implementos, considerando: 

 

 Espaço para máquinas e equipamentos 

 Espaço para execução das atividades de manutenção e limpeza; 

 Área para armazenamento de peças sobressalentes; 

 Tanque de combustível; 

 Área de lavagem e pátio de manobra (fora do galpão); 

 Área disponível para implantação de ETE. 

 

De forma a atingir o objetivo proposto deve-se cumprir os seguintes objetivos secundários. 

 

 Identificar uma frota de máquinas e implementos adequada para a propriedade em 

questão; 

 Elaboração de Layout do galpão para máquinas e implementos com a distribuição 

das áreas de atividades necessárias para uma boa gestão das máquinas e 

implementos. 

 Dimensionamento do sistema de captação de água da chuva, com estimativa do 

volume do reservatório; 

 Dimensionamento do Sistema de Tratamento de Efluentes oleosos. (SAO) e;  

 Sistema de Sumidouro do Efluente tratado. 
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3 MATERIAL E MÉTODO 
 

Com base num perfil típico de uma propriedade de pequeno porte no estado do Mato 

Grosso, serão identificados máquinas e implementos que possam constituir uma frota 

adequada para a propriedade em questão. Com base nesta frota, será elaborado um Layout 

do galpão para máquinas e implementos com a distribuição das áreas de atividades 

necessárias para uma boa gestão das máquinas e implementos. 
 

Além do dimensionamento do galpão, este trabalho também tem como objetivo o 

dimensionamento de um sistema de captação de água de chuva e seu respectivo 

reservatório de água para utilização na lavagem de tratores e implementos, sistema de 

contenção para lugares onde há armazenamento de óleo, sistema de tratamento de efluentes 

oleosos com Separador Água-Óleo (SAO) e um sumidouro utilizado para descarte do 

efluente tratado.  

 

3.1 Local 
 
O Galpão em questão estará localizado no município de Cuiabá, capital do Mato Grosso. 

Segundo APOLLO111 o município está localizado na latitude -15° 35’46” e longitude -

56°05’48”, possui altitude de 176 metros e área de aproximadamente3895 km².  Segundo 

Cunha (2009): 

 

 “Em pesquisa bibliográfica e mapas geológicos da região, verificou-se que 

geologicamente a região pertence ao Grupo Cuiabá, o qual é constituído por 

metassedimentos dobrados que integram a unidade tectônica denominada Faixa 

Paraguai. Em uma subdivisão do grupo Cuiabá, pode-se perceber que o local 

encontra-se no interior da subunidade 6, ou NPcu6, caracterizada por filitos 

conglomeráticos, metaparaconglomerados (metadiamicitos) com clastos de 

quartzo, filitos e quartzitos e intercalações subordinadas de metarenitos”. 

 

                                            
1 http://www.apolo11.com/latlon.php?uf=mt. Acessado em 07/07/2015, às 21:33 hrs. 
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Ainda segundo Cunha (2009), “ocorrem camadas intercaladas de siltes areno-argilosos rijos 

a duros, de colorações variegadas, que se estendem até o limite de penetrabilidade ao 

equipamento, o qual variou de 1 m a 13 m de profundidade”. 

 

3.1.1 Equipamento 
 

De acordo com a ABNT-NB-66, a definição de máquinas agrícolas é de máquina projetada 

especificamente para a realização integralmente ou coadjuvar a execução da operação 

agrícola e implemento agrícola sistema mecânico com movimentação própria ou induzida 

em sua forma mais simples, cujos órgão componentes não apresentam movimentos 

relativos. 

 

Para a determinação do tipo da frota temos que conhecer as operações que serão executadas 

no plantio de Soja. As atividades são: preparo e manejo do solo, plantio, aplicação de 

defensivos e colheita dos grãos com aproveitamento da palha para fazer a cobertura do 

solo. 

 

Assim, ficou estabelecido do para o projeto uma frota mínima de: 01 Trator, 01 

colheitadeira e 01 pulverizadora, assim como e seus implementos (grades e arado), 

definindo um layout específico para acomodar a frota descrita. 

 

3.1.1.1 Maquina para Preparo do Solo 
 

Para preparo do solo a propriedade irá dispor de um trator simples com formas de 

acoplamento dos implementos usados no processo de aração, gradagem, subsolagem e 

sulcadores. Para este dimensionamento será utilizado o trator TS 60202. 

                                            
2 A menção de marcas não constitui recomendação por parte do autor 
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Figura 1:Trator TS6020. Fonte: BDR 1628 (12/2012) 

 
Tabela 1:Dimensões do Trator. Fonte: BDR 1628 (12/2012) 

Dimensões 

A – Distância entre eixos 2.650 mm 

B – Comprimento Total 4.500 mm 

C – Altura do solo até o escape 3.110 mm 

D – Vão livre eixo dianteiro 510 mm 

 
 

3.1.1.2 Plantio 
 

Para plantio e adubagem, a fim de atender as especificações para o tipo de semeadura 

adotado e a cultura em questão, teremos como base as dimensões da semeadora do modelo 

SAM 200. 
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Figura 2:Semeadora. Fonte: BRD 1603 (04/2012) 

 

Segundo New Holland, este tipo de semeadora realiza plantio direto tanto de grãos graúdos 

(soja, por exemplo), como grãos finos. Sendo também ideal para médias e pequenas 

propriedades, devido ao seu custo/benefício. 

 

3.1.1.3 Aplicação de Defensivos 
 

Para aplicação de defensivos será utilizada uma pulverizadora, assim, será utilizado para 

este dimensionamento o modelo Defensor SP2500. 

 

 
Figura 3:Pulverizador. Fonte: BDR 1680 (12/2014) 
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Tabela 2: Especificações do Pulverizador. Fonte: BDR 1680 (12/2014) 

Especificações 
Barra de Pulverização st 24 metros 

Alturas Minina e Máxima da Barra (cm) 60/220 
Vão Livre (cm) 1,65 (pneus R42) 

Rodados 13.6x R38 Radial 
320/90 R42 Radial 

Distribuição do Peso 50% na dianteira e 50% na traseira 

 
 

3.1.1.4 Maquina para Colheita 
 
Para a colheita foi considerado uma unidade dos tratores colheitadeira da fabricante New 

Holland modelos TC5070 e TC5070E. 

 

 
Figura 4: Colhedora. Fonte: BDR 1623 (11/2012) 

 
Tabela 3: Dimensões das colhedoras. Fonte: BDR 1623 (11/2012) 

Modelo TC5070 TC5070 E 
A – Bitola dianteira 2.842/2.825 mm 2.842 mm 
B – Bitola traseira 2.800/2.925 (4WD) 2.500 mm 
C – Altura da máquina com cabina 3.815 mm 3.815 mm 
D – Largura da maquina 3.440 mm 3.440 mm 
E – Distancia entre eixos 3.400 mm 3.400 mm 
 

3.1.2 Materiais considerados 
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Para o Galpão, será adotada telha em fibrocimento, pórtico de alma cheia com perfil 
estrutural laminado em aço A36, mezanino metálico estruturado também aço com painéis 
tipo “wall”. Sapatas isoladas quadradas em concreto ciclópico e as condições do solo são 
favoráveis (capacidade de carga do solo de 0,078 kg/cm²). 
 
Para o sistema de captação de águas pluviais serão utilizados tubos de PVC rígido, caixas 
de PEAD (Polietileno de Alta Densidade), e para os sistema de tratamento de efluentes, 
caixas em alvenaria, além de materiais complementares a execução do projeto. 
 

3.1.3 Solo 
 
Para a capacidade de suporte do solo considerou-se a recomendação segundo CUNHA 
(2009)34, tomando como base a textura areno-argilosa para o local para o local, como 
indicada em CUNHA (2009, p.11) no valor de 0,78 kg/cm2. 
 

3.1.4 Dimensionamento 
 
Com base no layout, será proposta uma estrutura, a ser construída em perfil estrutural 
laminado, e coberta com telhas de fibrocimento que possa dar a devida proteção ao 
equipamento, ao mesmo tempo, que possibilite condições mínimas de trabalho, conforme 
descrito em Teixeira e Ruas (2006). 
 
Para o dimensionamento da estrutura do galpão, num primeiro instante foi realizado um 
pré-dimensionamento com base no trabalho desenvolvido por D’Alambert (2005), através 
da determinação das cargas atuantes na estrutura e de consultas a tabelas e ábacos de pré-
dimensionamento. Em seguida foram realizadas verificações, a fim de se constatar a 
estabilidade da estrutura e se as consultas às tabelas de pré-dimensionamento se fizeram 
suficientes. 
 

Para as cargas atuantes na estrutura, foram considerados:  

 

 Cargas e Sobrecargas – Cargas Sobrecarga na estrutura (telhado e sobrecarga do 

telhado, mezaninos e etc). 

 Carga de Vento – Carga oriunda da ação do vento sobre as estrutura. 

 

3.1.4.1 Carga de Vento 
 

                                            
3 Eugênio Pabst Vieira da Cunha – Eng Civil – Msc. “Relatório Geoténico – Projeto Básico”. Obra: Arena 
Cuiabá. 
4 Esta referência não constitui em recomendação por parte do autor. 
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Para a determinação da carga de vento numa estrutura, a NBR 6123/98 utiliza uma 

metodologia que será seguida no presente trabalho. 

 

V0- Velocidade do Vento Típico m/s 

 

O fator V0 é definido segundo o vento predominante uma determinada região. Os 

parâmetros para definição deste valor são: 

- Ventos predominantes a uma altura de 10 metros 

- Duração mínima de 3 segundos 

- Uma vez em 50 anos 

- Campos abertos e planos 

Os dados da velocidade dos ventos são expressos pelo mapa da Isopleta conforme a Figura 

5. 

 
Figura 5: Mapa das Isopletas. Fonte: NBR 6123/98 

 
S1- Fator topográfico 
 
Como se trata de uma área de plantio de soja a topografia da propriedade é plana ou quase 
plana, com isso o fator do topográfico adotado pela Norma é S1= 1. 
 
S2- Fator Rugosidade e Dimensões Edificação 
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Para a determinação do fator rugosidade é importante a geometria da edificação na qual 
deverá ser classificado nas tabelas expressas na Norma. Segue as tabelas para a definição 
do valor de S2:  
 

Tabela 4: Definição da categoria do terreno. Fonte: NBR 6123 (1998) 

Definição de categorias de terreno segundo NBR 6123 (1998) 
Classe Descrição do Ambiente 
1 Mar calmo, lagos, rios, pântanos 
2 Campos de aviação, fazendas 
3 Casas de campo, fazendas com muros, subúrbios, com altura média de obstáculos de 3 m. 
4 Cidades pequenas, suburbios densamente construídos, áreas industriais desenvolvidas, com 

muros, subúrbios, com alura média de 10,0 m. 

5 
Florestas com árvores altas, centros de grandes cidades, com altura média, igual ou superior a 
25,0 m. 

 
Tabela 5: Tabela de Classe. Fonte: NBR 6123 (1998) 

Classe Descrição  
A Maior dimensão da superfície frontal menor ou igual a 20 metros 
B Maior dimensão da superfície frontal entre 20 e 50 metros 
C Maior dimensão da superfície frontal maior que 50 metros 
 

Tabela 6: Fator S2. Fonte:  NBR 6123 (1998) 

Categorias de rugosidade do terreno 
Altura acima do 

terreno 
Terreno aberto, sem 
obstruções, zonas 

costeiras, pradarias 

Terreno aberto, 
com poucas 

obstruções, granjas, 
casas de campo 

Terrreno com 
muitas obstruções, 
pequenas cidades, 

subúrbios de 
grandes cidades 

Terreno com 
grandes e 
frequnetes 

obstruções, centros 
de grandes cidades 

H (m) Rugosidade 1 Rugosidade 2 Rugosidade 3 Rugosidade 4 
Classe 

 A B C A B C A B C A B C 
3 0,82 0,78 0,73  0,72  0,67  0,63  0,64  0,60  0,55  0,56  0,52  0,47 
5 0,88 0,83 0,78  0,79  0,74  0,70  0,70  0,65  0,60  0,60  0,55 0,50 
10 1,00 0,95 0,9 0,93 0,88 0,83 0,78 0,74 0,69 0,67 0,62 0,58 
15 1,03 0,99 0,94 1,00 0,95 0,91 0,88 0,83 0,78 0,74 0,69 0,64 
20 1,06 1,01 0,96  1,03  0,98  0,94  0,95  0,90  0,85  0,79  0,75  0,70 
30 1,09 1,05 1,00  1,07  1,03  0,98  1,01  0,97  0,92  0,90  0,85  0,79 
40 1,12 1,08 1,03  1,10  1,03  1,01  1,05  1,01  0,96  0,97  0,93  0,89 
50 1,14 1,10 1,05  1,12  1,08  1,04  1,08  1,04  1,00  1,02  0,98  0,94 
60 1,15 1,12 1,08  1,14  1,10  1,06  1,10  1,06  1,02  1,05  1,02  0,98 
80 1,18 1,15 1,11  1,17  1,13  1,09  1,13  1,10  1,06  1,10  1,07  1,03 

100 1,20 1,17 1,13  1,19  1,16  1,12  1,16  1,12  1,09  1,13  1,10  1,07 
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S3- Fator Estatístico 
 
O fator estatístico é reflexo da utilização da estrutura e os seus valores podem ser vistos na 
Tabela a seguir. 
 

Tabela 7: Fator Estatístico. Fonte: NBR 6123 (1998) 

Grupo Descrição S3 
1 Edificações cuja ruína total ou parcial pode afetar a segurança ou possibilidade de 

socorro a pessoas após uma tempestade destrutiva (hospitais, quartéis de bombeiros, 
centrais de comunicação, etc.) 

1,10 

2 Edificações para hotéis e residências. Edifcações 
para comércio e indústrias com alto fator de 
ocupação 

1,00 

3 Edificações e instalações insdustriais com baixo 
fator de ocupação (depósitos, silos,construções 
rurais, etc.) 

0,95 

4 Vedações (telhas, vidros, painéis de vedação, etc.) 0,88 
 

5 Edificações temporárias. Estruturas dos grupos 1 a 3 
durante a construção. 

0,83 

 
Após definir estes valores, calcula-se o vento característico Vk. 
 

  
 
Assim, é possível obter o valor da carga de vento sobre a estrutura q(N/m²); 
 

q(N/m²) = 0,613 x Vk² 
 
 
Para a carga final, deve-se multiplicar o valor da carga de vento encontrada por um 
coeficiente de pressão Cp, esse valor leva em consideração a geometria e dimensões da 
edificação e elementos que constituem a edificação. De acordo com a figura a seguir é 
possível determinar qual será o valor deste coeficiente a ser adotado, encontrando assim o 
valor final da carga que o vento irá exercer sobre a estrutura.  
 

 
Figura 6: Coeficiente de pressão Cp, para edificações rurais. Fonte: NBR 6123 (1998) 

 
Logo, o carregamento final na estrutura é dado por: 
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qfinal = q x Cp 

 
 

3.1.4.2 Cargas e Sobrecargas 
 
De acordo com Baêta e Melo (1999), para fins de dimensionamento, pode-se considerar as 
principais cargas, como forças igualmente distribuídas em a unidade de área, assim como e 
peso específico geral para o dimensionamento da grande maioria dos elementos 
construtivos, conforme pode ser visto na Tabela a seguir. 
 
 
Tabela 8: Carga e unidade de área e peso específico de alguns equipamentos construtivos ( BAÊTA, 

1999). 

Material Carga  (kg/m²) Peso (kg/m³) Sobrecarga (kg/m²) 
Telhado Colonial 140 - 60 
Telhado Telha Francesa 125 - 60 
Telhado Cimento Amianto 90 - 60 
Laje Maciça ou Pré-fabricada de Forro 120 - 100 
Laje Maciça ou Pré-fabricada de Piso 160 - 180 - 200 – 600* 
Alvenaria Tijolo Maciço - 1.600  
Alvenaria Tijolo Furado - 1.200  
Concreto Armado - 2.000 – 2.400  
Concreto Ciclópico - 1.800 – 2.200  
Revestimento Forro 50 -  
Revestimento piso 50 – 80 -  
Revestimento Parede 25 -  
*Para depósitos vai até 600 kg/m² , dependendo do material a ser estocado, enquanto para residências e 
escritórios fica em torno de 200 kg/m². 
 
 
Para o mezanino, o dimensionamento será realizado segundo metodologia descrita no artigo 
técnico MEZANINOS ESTRUTURADOS EM AÇO5.  
A tabela e figura abaixo ilustram o arranjo do mezanino, bem como suas características 
básicas. 
 

Tabela 9: Características básicas - Painel tipo "wall". Fonte: 
www.gerdau.com.br/perfisgerdauacominas 

Características Básicas - Painel tipo "wall" 

Largura (m) Comprimento 
(m) 

Espessura 
(m) Área (m²) Peso 

(kgf/m²) 
Carga 

Distribuída 
(kgf/m²) 

Número de 
Apoios 

1,20 2,50 0,04 3,00 20 500 3 

                                            
5 Disponivel em: www.gerdau.com.br/perfisgerdauacominas 
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Figura 7: Disposição e fixação recomendada para  instalação correta do painel tipo "wall". Fonte: 

www.gerdau.com.br/perfisgerdauacominas. 

 
 
Para a estrutura do telhado, será utilizada consulta a tabelas, segundo BAÊTA (1999), para 
que se possa determinar o ângulo de inclinação e o ponto de percentagem, inclinação 
máxima e mínima para as coberturas mais comuns.  
 
Tabela 10: Correspondência entre as inclinações do telhado em angulo, ponto e %.(BAÊTA, 1999). 

Ângulo do telhado  Ponto de Inclinação Porcentagem de Inclinação 
33°30’ 1:3 66 
26°30’ 1:4 50 
21°30’ 1:5 40 
17°30 1:6 32 

10° 1:11 18 
 
Seguindo as recomendações de D’alambert (2005, p.21), adotaremos a angulação do 
telhado de 10° e ponto de inclinação 1:11, ou seja, para um vão de 15 metros será adotada 
uma altura de pendural de 1,36 metros. 
 

Tabela 11: Inclinação máxima e mínima para as coberturas mais comuns (BAÊTA, 1999). 

Tipos de Telha Inclinação mínima Inclinação máxima 
Telha Francesa 26° 60° 
Telha Colonial 15° 45° 
Chapas de Ferro Galvanizado 10° 90° 
Chapas de Fibrocimento 10° 90° 
Chapas de Alumínio 10° 90° 
Compensado 10° 90° 
Telhas tipo Calha 3° 90° 
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Escolhido o tipo de telhado a ser utilizado e determinada a carga do vento sobre a estrutura, 

poderemos determinar as ações e carregamentos envolvidos e assim realizar o pré-

dimensionamento da estrutura do Galpão. 

 

Como dito anteriormente,o pré-dimensionamento da estrutura do Galpão será realizado 

com base em consultas a tabelas segundo D’ALAMBERT (2005), a seguir. As tabelas 

indicam o estágio das ações em que se encontra o Galpão em questão, elemento necessário 

para determinação da geometria da peça a ser utilizada na estrutura. Assim, poderemos ter 

um ponto de partida para o correto dimensionamento do mesmo. 

 

Tabela 12: Composição dos estágios de carregamento (D'ALAMBERT, 2005) 

Estágios de Ações Velocidade do Vento (m/seg) Distancia Entre os Pórticos (m) 
Q1 40 12 

Q2 
45 09 
40 12 

Q3 
40 09 
35 12 

Q4 
45 06 
35 09 
30 12 

Q5 
40 06 
35 06 
30 09 

Q6 30 06 

 
Com velocidade característica do vento para a região e o estágio de carregamento definido, 

posso determinar, através da tabela abaixo, a geometria da peça a ser utilizada na 

composição da estrutura. A figura a seguir também indica o posicionamento destas peças 

no pórtico. 
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Figura 8: Geometria da peça adotada (D'ALAMBERT, 2005) 

 
Para este trabalho, será utilizado um vão de 15 metros, distancia entre os pórticos de 5 
metros e altura da coluna de 6 metros. 
 

Tabela 13: Pré-dimensionamento do pórtico, para um vão de 15 metros e altura de 6 metros 
(D'ALAMBERT, 1999). 

Elemento estrutural Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 
VIGA – posição 1 W360 x 

32,9 
W310 x 

28,3 
W310 x 

21,0 
W310 x 

21,0 
W250 x 

22,3 
W200 x 

15,0 
VIGA – posição 2       

NÓ – posição 3 W360 x 
32,9 

W310 x 
28,3 

W310 x 
21,0 

W310 x 
21,0 

W250 x 
22,3 

W200 x 
15,0 

COLUNA – posição 
4 

W360 x 
44,0 

W360 x 
44,0 

W360 x 
44,0 

W250 x 
38,5 

W250 x 
32,7 

W200 x 
26,6 

 
Para as terças, segundo D’ALAMBERT (2005), os perfis mais comumente utilizados são 

os do tipo “U” ou “I”. Sendo assim, para este trabalho, será considerado para as terças 

perfil laminado do tipo “I”. 

 

Para o dimensionamento das fundações, foram calculadas sapatas para os pilares sujeitos a 

ação da carga dos mezaninos e demais cargas (vento, telhado e sobrecargas) denominadas 

sapatas “S1”; para as sujeitas a ação apenas do mezaninos (pilares internos, de sustentação 

dos mesmos), denominadas sapatas “S3”, e para àquelas sujeitas apenas às demais cargas 

(vento, telhado e sobrecarga do telhado), chamadas neste trabalho de sapatas “S2”. 

 

Para isto, será utilizada sapata isolada quadrada e o dimensionamento será realizado 

segundo SOUZA (1997, 3ª Ed). 
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3.1.4.3 Calculo da área de apoio do bloco. 
 
O calculo da área de apoio sapata é dado por, 
 

푆 = 퐿 푥 퐿 =
1,05 푥 푃
휎푎푑푚  

Onde, 
S – Área de apoio do bloco (m²) 

P – Carga transmitida pela estrutura; 

σadm – Tensão admissível do solo (kg/m²); 

L – Largura da sapata (m). 

 

3.1.4.4 Calculo da Altura Mínima. 
 

O calculo da altura mínima é dado por, 

 

ℎ − ℎ =
퐿 − 푎

4  
Onde, 

h – Altura da sapata (m) 

h’ – Altura das ferragens (1,5 < h’< 3,0 cm); 

a – Menor largura do pilar 

L – Largura da sapata (m). 

 

3.1.4.5 Calculo das ferragens 
Este é baseado, primeiramente, no calculo dos esforços de tração, dados pela seguinte 

expressão, 

퐻 =
푃푥(퐿 − 푎)
8푥(ℎ − ℎ ) 

Onde, 

H – Esforço de tração (kg); 

P – Carga transmitida pela Estrutura (kg); 

h – Altura da sapata (m); 

h’ – Altura das ferragens (1,5 < h’< 3,0 cm); 

a – Menor largura do pilar; 
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L – Largura da sapata (m). 

 

Assim, obtêm-se a respectiva seção da ferragem da sapata, dada pela expressão, 

 

퐴푠 =
1,4푥퐻
푓푦푑  

Onde, 

H – Esforço de tração (kg); 

 – Resistência de Cálculo do aço (kg/cm²) 

As – Seção dos ferros (cm²). 

 

Para este cálculo, devemos consultar a tabela de resistências do aço, segundo SOUZA 

(1997). 

 
Tabela 14: Valores de resistência do aço. Fonte: Retirado de SOUZA, (1997). 

 
 

Definidos estes parâmetros, a tabela segundo SOUZA (1997, 3ª Ed), irá auxiliar na escolha 

da ferragem a ser utlizada.  

 



19 
 

Tabela 15: Seção em cm² para ferros redondos. Fonte: Retirado de SOUZA (1997) 

 
 

Para o traço do concreto, será adotada tabela segundo Baêta e Mello (1999). 
 
 

Tabela 16: Traço do cimento. Fonte: Baêta (1999) 

Traço 
Consumo de cimento 

por m³ de concreto 
Consumo de areia por m³ 

Consumo de 

brita por m³ de 

concreto 

Fck (kg/cm²) 

Provável idade em 

dias 

em 

volume 
Em peso kg 

Sacos 

de 50 

kg 

Litros 
Seca 

litros 

3% de 

umidade 

litros 

N°¹ 

litros 

N°2 

litros 

Água 

litros 
3 7 28 

1:2:3 1:1,08:1,96 514 10,3 363 363 456 363 363 226 228 300 400 

1:1,5:3 1:1,63:2,94 387 7,7 273 409 524 409 409 218 188 254 330 

1:2:2,5 1:2,17:2,94 374 7,5 264 528 676 330 330 206 148 208 290 

1:2:3 1:2,17:2,94 344 6,9 243 486 622 364 364 210 117 172 254 

1:2,5:3 1:2,71:2,94 319 6,4 225 562 719 337 332 207 100 150 225 

1:2:4 1:2,17:3,92 297 5,94 210 420 538 420 420 202 90 137 210 

1:2,5:4 1:2,71:3,92 276 5,5 195 487 623 390 390 201 74 114 185 

1:2,5:5 1:2,71:4,69 246 4,8 174 435 657 435 435 195 58 94 157 
1:3:5 1:2,25:4,89 229 4,6 162 486 622 405 405 202 40 70 124 
1:3:6 1:3,28:3,87 208 4,2 147 441 564 441 441 198 30 54 100 
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1:4:8 1:4,34:7,83 161 3,2 111 436 584 456 456 194 - - - 

 

 

As verificações quanto aos estados últimos das vigas estarão incluídos nos anexos deste 

trabalho. 

3.1.5 Sistema de Lavagem com uso de água de Chuva 
 
Com a disposição de máquinas e implementos já definidos um espaço para a implantação 

da ETE e do sistema de lavagem já estabelecidos será elaborado um projeto de tratamento 

de águas residuais e reservatório de águas pluviais, capaz de, respectivamente: fornecer a 

água e dar destinação adequada aos efluentes para o sistema de lavagem de máquinas e 

equipamentos. 

 

Para o dimensionamento do reservatório de águas pluviais foi utilizada a NBR 15527/07 – 

“Aproveitamento de Coberturas em Áreas Urbanas para Fins Não-Potáveis” e NBR 

10844/89 – “Instalações de Águas Pluviais”. 

 

Inicialmente, calculou-se através da equação segundo NBR 15527 (2007) o volume 

aproveitável de água , pelo Método Azevedo Neto, este em função do volume (V) de água 

aproveitável (litros), da precipitação média anual, mensal ou diária (P) (mm), da área (A) 

de coleta (m²), e do tempo (T) com pouca chuva ou seca (mês, dia ou ano). A equação para 

este método é obtida da seguinte forma. 

Método Azevedo Neto 

푉 = 푃 푥 퐴 푥 푇  

 

Para o obtenção deste valor, os valores dos coeficientes são encontrados seguindo os 

métodos abaixo, 

 

Calculo da área de coleta, 

퐴 = 푎 +
ℎ
2 푥 푏 

Onde, 
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Figura 9: dimensões para telhado de duas águas. Fonte: NBR 10844 (1989) 

 

3.1.5.1 Cálculo da precipitação média, 
 

Este é calculado com base em tabelas de precipitação para a região em que será 

implantando o reservatório. Para este trabalho foi utilizada a tabela a seguir. 

 

Tabela 17: Precipitação média mensal para Cuiabá, MT. Fonte: Retirado de Estação de Cuiabá6 

Precipitação Média  
Mês Precip. Média (mm)   
jan 215 
fev 210 
mar 170 
abr 70 
mai 50 
jun 15 
jul 15 
ago 15 
set 60 
out 120 
nov 165 
dez 200 
Méd. Anual 95 

 

Cálculo do tempo com pouca chuva ou seca (T), 
 
Este cálculo será realizado considerando os meses em que ouve pouca chuva ou nenhuma 
chuva. 
                                            
6 http://sonda.ccst.inpe.br/estacoes/cuiaba_clima.html. Acessado em: 03/07/2015, às 13:02 
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Em seguida, foi calculado o volume do reservatório pelo Método de Rippl e pelo Método 

da Simulação, a fim de se aproximar do valor ideal para o volume do reservatório.   

 

3.1.5.2 Método de Rippl 
 

Segundo NBR 15527 (1989), neste método podem-se usar as séries históricas mensais ou 

diárias e o cálculo do volume do reservatório é dado da seguinte maneira: 

푆(푡) =  퐷(푡) −  푄(푡) 

푄(푡) =  퐶 푥 푝푟푒푐푖푝푖푡푎çã표 푑푎 푐ℎ푢푣푎  푥 á푟푒푎 푑푒 푐푎푝푡푎çã표  

푉 =  ∑푆(푡) , somente para valores S(t) > 0. 

Onde, 

S(t) é o volume de água no reservatório no tempo t; 

Q(t) é o volume de chuva aproveitável no tempo t; 

D(t) é a demanda ou consumo no tempo t; 

V é o volume do reservatório; 

C é o coeficiente de escoamento superficial. 

 

3.1.5.3 Método da Simulação 
 
Segundo NBR 15527 (1989), Neste método a evaporação da água não deve ser levada em 

conta. Para um determinado mês, aplica-se a equação da continuidade a um reservatório 

finito: 

푆(푡) = 푄(푡) +  푆(푡 − 1) −  퐷(푡)  

Onde, 

S (t) é o volume de água no reservatório no tempo t; 

S (t-1) é o volume de água no reservatório no tempo t -1; 

 

Vale Lembrar que segundo a NBR 15527 (2007), que para este método duas hipóteses 

devem ser feitas, o reservatório está cheio no inicio da contagem no tempo “t”, os dados 

históricos são representativos para condições futuras. 
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Para as calhas, serão utilizadas calhas semicirculares em pvc rígido e seu dimensionamento 

será realizado de acordo com as tabela para capacidade de calhas da NBR 10844/89. 

 

Tabela 18: Capacidade para calhas semicirculares em Plástico. Fonte: NBR 10844/89 

Diâmetro interno 

(mm) 

Declividades e respectiva vazão (l/min) 

0,5% 1% 2% 

100 130 183 256 

125 236 333 466 

150 384 541 757 

200 829 1.167 1.634 

 

 

3.1.5.4 Área de Lavagem 
 

A área de lavagem é composta de área pavimentada com piso impermeabilizado, onde todo 

efluente é direcionado para canaletas em formato de U onde no final de cada canaleta 

possui uma grelha metálica que tem a função de reter os sólidos grosseiros, ou seja, ela faz 

o papel de uma caixa de gradeamento. As dimensões das canaletas serão de 5cm x 5cm, a 

relha metálica será de 30cm x 30cm x 30cm. 
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Figura 10: Planta e cortes da área de lavagem (medidas em metros). 

 
Para a lavagem das máquinas e equipamentos, foi considerado um tempo de operação de 60 

minutos por semana (ou seja, uma parada geral para lavagem e lubrificação semanal).  

A bomba utilizada será a Hidro Maxxi 45 litros da empresa ZM BOMBAS7, com as 

seguintes características: 

 

Hidro Maxxi 45 litros é uma máquina robusta, versátil para serviço pesado ideal para uso 

em: postos de serviços de lavagem de caminhões, tratores e máquinas pesadas, granjas, 

aviários, chiqueiros. Tem como pontos fortes: baixa manutenção, disponível com duas 

mangueiras, sistema de válvulas que permitem o trabalho com uma ou com duas 

mangueiras ao mesmo tempo. Suas características técnicas: pressão 500 libras, vazão 45 

litros por minuto, diâmetro do bico 4.3 mm, rpm da máquina 940, número de pistões 3, 

peso sem motor 39 kg. 

 

                                            
7 A menção de marcas não constitui recomendação por parte do autor. 
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Figura 11: Bomba utilizada. Modelo MAXXI HIDRO. 

 

3.1.5.5 Sistema de Tratamento de Efluentes 
 

Para a composição de um sistema de tratamento de efluentes oleosos é necessário a 

associação de diferentes operações unitárias, a saber:  

 

Foi adotada uma geração de efluente nas torneiras instaladas no galpão na ordem de 15% 

da vazão da bomba, ou seja, 6,75 litros por minuto. Será considerado também o volume de 

captação “Vc” como sendo aquele que relaciona á área para lavagem de maquinas e 

equipamentos e a maior chuva registrada no período. 

 

Assim obteremos o total de efluentes gerados, podendo assim obter as dimensões dos 

componentes do sistema. 

 

3.1.5.6 Caixa desarenadora 
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Ainda segundo Kurita8, este dispositivo é responsável por remover a areia por 

sedimentação, onde os grãos de areia, devido a sua maior dimensão e densidade, vão para o 

fundo do tanque, enquanto a matéria orgânica, de sedimentação bem mais lenta, permanece 

em suspensão, seguindo para as unidades seguintes. 

Este dispositivo tem como finalidade: evitar a abrasão nos equipamentos e tubulações, 

eliminar ou reduzir a possibilidade de obstrução em tubulações, orifícios, sifões e facilitar o 

transporte de liquido, principalmente a transferência de lodo, em suas várias partes. 

Seu dimensionamento será realizado mediante as recomendações do Manual de 

Saneamento e Segurança Ambiental do IMA – MT, e a expressão para determinação do 

volume da caixa pode ser vista abaixo. 

푉 = 푇퐷퐻 푥 푄푚ℎ 

Onde, 

V é o volume da caixa desarenadora (m³); 

TDH é o tempo de detenção hidráulica da Caixa (horas); 

Qmh é a vazão média horária de contribuição do sistema. 

 

 

3.1.5.7 Separador Água e Óleo 
 

De acordo com a NBR 14063/98, o processo de separação de óleos e graxas da superfície 

das águas residuais por processos físicos e químicos. O Tanque separador modelo API é 

projetado de tal forma que o material flutuante (de baixa densidade) ascenda e permaneça 

na superfície para ser removido. O sistema de tratamento de é um conjunto de estruturas, 

dispositivos, instalações e equipamentos e aparelhos diversos, de maior ou menor 

complexidade, para tratamento de águas contendo óleos e graxas. 

De acordo com o Manual de Saneamento e Segurança Ambiental do IMA – MT – 

Vechiatto (2008), os dados necessários para o dimensionamento: 

 

 A velocidade do escoamento da caixa de areia (pré-estabelecida para a 

sedimentação de areia é em torno de 0,30m/s); 
                                            
8 A menção deste material não constitui em recomendação por parte do autor. 
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 O comprimento da caixa separadora de óleo deve ser de 2 a 3 vezes maior que a 

largura; 

 Dispositivos de entrada e saída; e 

 A parte submersa da cortina de entrada e saída deve ser entre 1/4 a 1/5 da 

profundidade, e a parte submersa da cortina de saída deve ser de 1/1,2 a 1/1,5. 

 O tempo de detenção hidráulica dentro do SAO é de 15 minutos ou 1/4 hora, 

 

Os aspectos construtivos da caixa separadora são: 

 

 A caixa separadora de óleo deve ser coberta por medida de segurança, com tampão 

ou grade, desde que seja facilmente removível, visando facilitar a limpeza periódica. 

 A altura do tubo de saída de inspeção deve ser adequada para atender a necessidade 

de desnível entre o ponto de lançamento e o corpo receptor, devendo a altura 

máxima 

 do tubo, ser de no máximo 5 cm abaixo do tubo de entrada. 

 Na parte lateral da caixa separadora água óleo, deve-se localizado um tubo de 

drenagem para a remoção periódica da camada de óleo flutuante. Pode-se prever a 

construção de uma caixa coletora de óleo. 

 O uso de uma cesta de palha, colocada na saída da caixa de inspeção para auxiliar a 

retenção de óleo que por ventura não tenha sido detido na caixa separadora. 

 O óleo retido nas caixa coletora deve ser armazenado em tambores e encaminhado 

para empresas retificadoras. 
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Figura 12: Separado Água e Óleo modelo API. Fonte: Caixa de retenção de óleos e sedimentos, 

TOMAZ (2005). 

 

3.1.5.8 Sumidouro 
 

De acordo com NBR 7229/93, os sumidouros são estruturas que tem o objetivo de 

encaminhar o fluxo de água, já nas condições desejáveis (tratado), para sua absorção no 

solo, de forma que possa alimentar o lençol freático. 

 Ele pode assumir mais de um formato, em valas, tubos perfurados enterrados, ou mesmo 

poços; os quais são escavados no chão com paredes não impermeabilizadas, que orienta a 

infiltração de água residuais no solo, podem ser chamados também de poços absorventes, 

sendo este último utilizado neste trabalho. 

 

Seu dimensionamento será feito de acordo com a norma NBR 7229 (1993). Num primeiro 

momento deve-se calcular a área de infiltração necessária, obtida a partir da expressão: 

퐴 = 푉/퐶 

Onde, 
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A = Área de infiltração necessária, em m², para sumidouro; 

V = Volume de contribuição diária L/dia; 

C = Coeficiente de infiltração em L/m² dia, baseado na tabela na NBR 7229 

(1993). 

 

Para determinação do coeficiente de infiltração, utilizaremos a tabela da NBR 7229 

(1993). 

 

Tabela 19: Tabela do Coeficiente de Infiltração. Fonte: NBR 7229 (1993). 

Faixa Constituição provável dos solos 

Coeficiente de 

Infiltração 

L/m²xdia 

1 

Rochas, argilas compactadas de cor branca, cinza ou preta, 

variando a rochas alteradas e argilas medianamente 

compactadas de cor avermelhada 

Menor que 20 

2 
Argilas de cor amarela, vermelha ou marrom medianamente 

compactada, variando a poucas argilas siltosas e/ou arenosas 
20 a40 

3 
Argilas arenosas e/ou siltosas, variando a areia argilisa ou 

silte argiloso de cor amarela, vermelha ou marrom 
40 a 60 

4 

Areia ou silte argiloso, ou solo arenoso com húmus e turfas, 

variando a solos constituídos predominantemente de areias e 

siltes. 

60 a 90 

5 
Areia bem selecionada e limpa, variando a areia grossa com 

cascalhos 
Maior que 90 

 

 

3.1.6 Custos 
 

Com base em valores de mercado e em pesquisas à possíveis fornecedores, utilizando-se de 

índices gerais, serão estimados os custos gerias para a elaboração do devido trabalho. Além 

disso tomou-se como referência custos adotados por PEDRO (2014, pag. 35). 
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4 RESULTADOS 
 

4.1 Layout 
 

Além do espaço destinado as máquinas, o galpão também terá também uma área destinada 

aos sistemas que estão diretamente ligados a atividade de produção e manutenção dos 

equipamentos. São denominados nesse trabalho de sistemas auxiliares, nos quais são 

compostos por: área de trabalho, deposito de implementos, armazenamento de insumos, 

pátio de manobra, escritório e documentação, mezanino acima da área destinada ao 

armazenamento de insumos, área de lavagem. Na área externa ao galpão, será  projetado 

um tanque de combustível e uma ETE para tratamento do efluente com Separador Água e 

Óleo, oriundo da lavagem das máquinas. 

 

Para o galpão, foi considerada uma geometria retangular com 30 metros de comprimento, 

15 metros de largura e 5 metros de espaçamento entre os pórticos. Orientação dada no 

sentido Leste-Oeste, cobertura da parede de 80% da altura do Pé-direito, Pé-direito de 6 

metros (altura da maior maquina – 4,5 metros). Para o afastamento do telhado, foi 

considerado um avanço de 50 centímetros em relação às extremidades do Galpão. 

 

Uma visão geral pode ser vista na Figura 13 e Figura 14. 
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Figura 13: Visão esquemática da planta baixa do Galpão. 

 

 
Figura 14: Vista da Entrada do Galpão 

 

 

4.1.1 Área de Trabalho 
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Nesta localidade onde serão realizadas todas as manutenções nas máquinas e implementos, 

suas acoplagens e retirada. 

 

4.1.2 Área para Implementos 
 

Os implementos considerados foram arados, grades, pulverizadores, semeadoras, enxadas 

rotativas e outros. Segundo Teixeira e Ruas (2006), a nível de projeto podemos consideram 

uma área de 6 m² por implemento e alguns depósitos não possuem paredes laterais para 

facilitar a acoplagem de equipamentos e outras máquinas. 

 

4.1.3 Armazenamento de Insumos 
 

Local dentro do galpão destinado a armazenagem de produtos utilizados no cultivo da soja 

e para manutenção dos maquinários e implementos. 

 

4.1.4 Pátio de Manobra 
 

Área destinada à realização de manobras com os tratores e posicionamento de máquinas e 

implementos. Essa área deve estar bem compactada e de preferência com brita espalhada 

para que não ocorra o surgimento de lama e dependendo das condições do clima. 

 

4.1.5 Escritório e Documentação 
 

Está localidade será para armazenamento da documentação da frota de veículos e 

acompanhamento da manutenção periódica dos mesmos, sendo guardado todo histórico de 

acontecimentos permitindo que o proprietário tenha ciência de como está sendo cuidado e a 

hora correta de trocar alguma peça ou até mesmo o próprio trator ou implemento. Também 

servirá de um escritório para atendimento de qualquer pessoa recebida na propriedade. 
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4.1.6 Mezanino 
 

Mezanino, para efeito das disposições do COE (Código de Obras e Edificações), é o 

pavimento intermediário entre dois andares, que pode ocupar área máxima entre 1/3 (um 

terço) e 1/2 (metade) da área do piso da loja, dependendo da legislação vigente de cada 

Município. 

 

Segundo o Célio de Oliveira Parucelo9, “a escolha dos materiais que compõem o mezanino 

é de grande importância, pois ela influencia não só o dimensionamento dos elementos 

estruturais do mezanino, como define também o limite das cargas de utilização no plano do 

mezanino. Estas, somadas com o peso próprio de todos os elementos não poderão 

ultrapassar os limites estabelecidos no projeto da edificação”. 

 

4.1.7 Tanque de combustível 
 

A área destinada a disposição de um tanque de combustível para o abastecimento das 

maquinas e equipamentos auto propelidos, num total 5.000 litros. 

 

Segundo Spohr (2008), o local de armazenamento de combustível deve ser abrigado dos 

raios solares e com baixa variação de temperatura. A pintura do local com tintas claras 

evitar impurezas no combustível como água, sujeiras provenientes do tanque, etc.). O 

abastecimento do tanque de combustível deve ser realizado sempre ao final da jornada de 

trabalho, evitando condensação da umidade do ar no interior do tanque de combustível. No 

inicio da jornada do dia seguinte deve-se fazer a drenagem no pré-filtro de combustível. 

 

O tanque de combustível deve ter uma inclinação “para trás” de forma a poder acumular a 

água e sujeira, fora da torneira de abertura do tanque, como mostrado na figura abaixo: 

 

                                            
9 Engenheiro Consultor da Gerdau açominas 
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Figura 15: Tanque de combustível, com inclinação para facilitar a retirada de água e sujeira. 

 

4.1.8 Pátio de Lavagem 
 

O pátio de lavagem de maquinas agrícolas é composto de uma área pavimentada, onde 

terá um sistema de drenagem que ira colher a água de lavagem e levar até o sistema de 

tratamento. 

 

4.1.9 Sistema de Armazenamento de Águas Pluviais 
 

Consiste no sistema composto por tanques, instalados em cota inferior a dos dispositivos de 

captação (calhas), de modo que possibilite o escoamento da água precitada para posterior 

armazenamento e uso para fins não potáveis.  

 

4.1.10  Sistema de Tratamento de Efluentes 
 
É o sistema composto pela caixa desarenadora, responsável pela eliminação de material 

grosseiro e areias, o sistema Separador Água e Óleo (SAO) e o dispositivo responsável pela 

destinação final do efluente tratado, o Sumidouro.  

 

Nestas condições, o layout final da propriedade, com a disposição do elementos envolvidos 

poderão ser encontrados no Anexo C deste trabalho. 

4.2 Dimensionamentos 
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4.2.1 Estrutura 
 

4.2.1.1 Vento 
 

Conforme as definições da NBR 6123/98, seguem abaixo os índices utilizados nos 

trabalhos: 

 

Vo – Velocidade do Vento Típico (m/s) – Conforme mapa de isopletas,  a região de Cuiabá 

se encontra entre as curvas de valores 30 e 35 m/s. Sendo assim, foi adotado o valor de 32,5 

m/s. 

S1 – Fator Topográfico – Como se trata de uma área de plantio de soja a topografia da 

propriedade é plana ou quase plana. Sendo assim, será adotado o valor de S1 = 1. 

S2 – Fator de Rugosidade – A propriedade se encaixa nas classificações: Categoria 3, 

Classe A e Altura (H) igual a 5 metros. Então, seguindo as tabelas, o valor adotado para 

este fator será de S2 = 0,79. 

S3 – Fator Estatístico – Grupo 3, portanto, S3 = 0,95. 

Após a definição destes valores, calcula-se Vk. 

Vk = 32,5 x 1 x 0,7 x 0,95 = 21,6 m/s 

Para chegar à carga final, adotou-se o Cp de barracão com ambas as laterias abertas, com 

vento no sentido Leste Oeste, resultando em valor do Cp adotado para o Barlavento 

 Cp = 0,2, Sotavento Cp = - 0,7 

Logo; 

q(N/m²) = 0,613 x (21,6)² = 286,33 N/m² 

q(kgf/m²) = Vk²/16 = 29,2 kgf/m² 

q(kg/m²) = 28,6 kg/m² 

qfinal = 28,6 x (0,2) = 5,8 kg/m² (Barlavento); 

qfinal = 28,6 x (-0,7) = -20,0 kg/m² (Sotavento). 

 

Como o maior valor de carga foi obtido no Barlavento, trabalharemos com este resultado 

pois ilustra a pior situação. 
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4.2.1.2 Pré-dimensionamento  
 

Conforme os critérios estabelecidos em D’ALAMBERT (2005) e segundo Gerdau, foram 

utilizados os seguintes valores no trabalho: 

 Viga – Perfil “I” W250 x 22,3 

 Pilar – Perfil “I” W250 x 32,7 

 Terças – Perfil “I” W200 x 15,0 

 Mezanino – Estruturado em aço: 

Piso – Painel tipo “wall” 

Perfil estrutural – Tipo “I” W150 x 13,0 para as vigas, W200 x 15,0 para o 

pilar. 

 

4.2.1.3 Outras Cargas 
 

Para o calculo das demais cargas será considerado: 

 Massa linear da viga – 22,3 kg/m 

 Massa linear da coluna – 32,7 kg/m 

 Massa linear das terças – 15 kg/m  

 Massa linear das barras das vigas do mezanino – 13 kg/m  

 Massa linear dos pilares do mezanino – 15 kg/m 

 Escoamento do aço – 250 MPa 

 Módulo de elasticidade – 2,9 x 10^6 kg/cm² 

 Carga do telhado (Ca) – 90 kg/m² 

 Sobrecarga do telhado (Sa) – 60 kg/m² 

 Peso específico do concreto – 2.200 kg/m³ 

 Resistência do concreto da sapata – 20 MPa 

 

Assim, relacionando os parâmetros já definidos na metodologia deste trabalho com as 

considerações feitas acima, poderemos realizar o dimensionamento do Galpão. A figura 

abaixo ilustra a posição dos pilares, vigas, terças e mezanino bem como as áreas de 

influência, elementos necessários a continuidade dos cálculos.  
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Figura 16: pilares, vigas e terças do galpão, áreas de influência. Medidas em cm. 

 

 
Figura 17: Pilares e vigas, áreas de influência para mezanino. Medidas em metros. 
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4.2.1.4 Pilares 
 

Para os pilares que sofrem a ação de todas as cargas envolvidas (mezanino, telhado e 

sobrecargas), consideramos: 

 Área de influência do galpão = 8,0 x 5,0 = 40,0 metros 

 Carga resultante = 90,0 + 60,0 + (5,8) =155,8 kg/m² 

 Carga resultante na área de influencia do pilar = (90,0 + 60,0) + (5,8) = 155,8 kg/m² 

x 40 m = 6233,6 kg 

 Terças = (15,0 x 5,0) = 75 kg 

 Numero de Terças na área de influência  = 4 

 Peso total das terças = 75,0 x 4,0 = 300,0 kg  

 Peso da viga = (22,3 x 7,6) = 169,8 kg 

 Mezanino (Cálculos efetuados sobre a área de influência do pilar); 

 Área de influência do mezanino sobre o pilar = 5,0 x 2,5 = 12,5 metros 

 Peso dos painéis =  20,0 kg/m² 

 Sobrecarga = 300,0 kg/m² 

 Número de apoios = 3 

 Comprimento da viga de apoio = 5 metros 

 Peso das Vigas de apoios = 13 x 5 x 3 = 195 kg 

 Peso do mezanino = [(300 + 20) x 12,5] + 195 = 4195 kg 

 Peso do pilar = 32,7 x 6 = 196,2 kg 

 

Calculo do índice de esbeltes, 

  

휆 =
퐶표푚푝푟푖푚푒푛푡표 푑푒 푓푙푎푚푏푎푔푒푚

푅푎푖표 푑푒 푔푖푟푎çã표  

Para garantir a segurança da estrutura, foi considerado neste trabalho um contraventamento, 

que será apoio do próprio mezanino, a 2,8 metros de altura no pilar de sustentação, 

reduzindo então o comprimento de flambagem da peça para a altura da peça de sustentação 

adotada.  
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O raio de giração e a área da seção da peça podem ser encontrados na tabela de perfis em 

D’ALAMBERT (2005). 

Assim, teremos: 

λ = 83,6 

 

De acordo com Teixeira (2013), a peça será classificada como Curta, pois o seu valor de λ 

está definido em λ< 86.  

Para podermos utilizarmos a peça teremos que fazer um teste comparando a tensão de 

flambagem e a tensão atuante. Para peças classificadas como Curtas, a relação para 

aprovação no teste é a seguinte: 

 

휎푓푙 
푘푔푓
푚 =  1750− 0,0473(λ ²) 

 

휎푎푡 
푘푔푓
푚 =  

퐶푎푟푔푎 푑푒 푐표푚푝푟푒푠푠ã표
á푟푒푎 푑푎 푠푒çã표 푡푟푎푛푠푣푒푟푠푎푙 

 

Se 휎푎푡 < 휎푓푙 ; a peça poderá ser utilizada. 

 

Calculo da carga de compressão sobre o pilar, 

 

Carga de compressão = 6233,5 + 4195 + 300,0 + 169,8 = 10898,4 kg 

 

Assim, 

휎푓푙 
푘푔푓
푐푚 =  1750− 0,0473(83,6 ) = 1420 (

푘푔푓
푐푚 ) 

휎푎푡 
푘푔푓
푐푚 =  

10898,4
42,1 = 259 

푘푔푓
푐푚  

 

Comparando, então, as tensões, podemos afirmar que esta peça pode ser utilizada. 

 

Para o pilar de sustentação do mezanino, o calculo é realizado da mesma maneira, portanto: 



40 
 

 

Calculo do índice de esbeltez, 

휆 =
2,8

0,0212 = 141,5 

Esta peça se encaixa como peça longa. Portanto, segundo (...) esta se encaixa como peça 

Longa e a relação para aprovação no teste é a seguinte: 

 

휎푓푙 
푘푔푓
푚 =

10636000
λ   

 

Calculo da carga de compressão sobre o pilar do mezanino,  

Carga de compressão = 4195 kg 

Assim, 

휎푓푙 
푘푔푓
푚 =

10636000
141,5 = 518

푘푔푓
푚  

  

휎푎푡 
푘푔푓
푚 =  

4195
19,4 = 432 

푘푔푓
푚  

 

Comparando, então, as tensões, podemos afirmar que esta peça também pode ser utilizada. 

Para o cálculo dos pilares que não sofrem a ação das cargas do mezanino, também podemos 

afirmar que a peça pode ser utilizada, uma vez que o perfil utilizado neste caso é o mesmo 

para os pilares que sofrem ações de todas as cargas envolvidas e a verificação para o 

mesmo já foi realizada. 

 

Os cálculos para verificação das vigas foram calculados segundo material contido em 

TEIXEIRA (2015), e podem ser encontrados em anexo neste trabalho. 

 

4.2.1.5 Fundações 
 

Para o dimensionamento das fundações, respeitando o método adotado para este trabalho, 

obtivemos os seguintes valores: 
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Sapatas “S1” 

 

Para as sapatas sujeitas às ações dos mezaninos, telhado, vento e sobrecargas,“S1”, 

teremos: 

 

Seção de Apoio e Largura  

P = 10898,4+ 196,2 = 11094,6 kg 

σadm = 0,78 x 10000 = 7800 kg/m² 

푆 = 퐿 푥 퐿 =
1,05 푥 11094,6

7800 = 1,5 푚 

L = (1,5)^1/2 = 1,2 m 

 

Altura mínima, 

Largura da Sapata = 1,2 m 

Menor largura do pilar (aba) = 0,146 m 

Altura da ferragem da sapata = 0,03 m 

ℎ − ℎ =
1,1− 0,146

4 = 0,30 푚 

Logo a altura mínima será de h = 0,3 m. 

 

Ferragens 

Calculo do esforço de tração, 

퐻 =
11094,6푥(1,1 − 0,146)

8푥(0,3− 0,03) = 402,9 푘푔 

Calculo da seção dos ferros,  

퐴푠 =
1,4푥332,4

3478 = 0,17 푐푚² 

 

Assim, nestas sapatas será utilizado ferro CA – 40A,  3/16 polegadas. Será utilizada uma 

altura de 0,3 metros, altura das ferragens de 0,03 metros, e largura de 1,2 metros. 
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Sapatas “S2” 

  

Para as sapatas “S2”, teremos: 

 

Seção de Apoio e Largura  

P = 169,2 + 196,2 + 300 + 6233,6 = 6899,6 kg 

σadm = 0,78 x 10000 = 7800 kg/m² 

푆 = 퐿 푥 퐿 =
1,05 푥 6899,6

7800 = 0,9 푚² 

L = (0,9)^1/2 = 1,0 m 

 

Altura mínima, 

Largura da Sapata = 1,0 m 

Menor largura do pilar (aba) = 0,146 m 

Altura da ferragem da sapata = 0,03 m  

ℎ − ℎ =
0,9− 0,146

4 = 0,23 푚 

Logo a altura mínima considerada será de h = 0,3 m. 

 

Ferragens 

 

Calculo do esforço de tração, 

퐻 =
6899,3푥(0,9− 0,146)

8푥(0,3− 0,03) = 190,4 푘푔 

Calculo da seção dos ferros,  

퐴푠 =
1,4푥190,4

2783 = 0,1 푐푚² 

 

Assim, nestas sapatas será utilizado ferro CA – 32 A,  3/16 polegadas. Será utilizada uma 

altura de 0,3 metros, altura das ferragens de 0,03 metros, e largura de 1,0 metros. 

 

Sapatas “S3” 
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Para as sapatas “S3”, teremos: 

 

Seção de Apoio e Largura  

P = 65,0 + 42,0 + 4000 = 4107  kg 

σadm = 0,78 x 10000 = 7800 kg/m² 

푆 = 퐿 푥 퐿 =
1,05 푥 4107

7800 = 0,55 푚 

L = (0,55)^1/2 = 0,8 m 

 

 

Altura mínima, 

Largura da Sapata = 0,8 m 

Menor largura do pilar (aba) = 0,10 m 

Altura da ferragem da sapata = 0,03 m  

ℎ − ℎ =
0,7 − 0,1

4 = 0,2 푚 

Logo a altura mínima será de h = 0,3 m. 

 

Ferragens 

Calculo do esforço de tração, 

퐻 =
4107푥(0,8 − 0,1)

8푥(0,3− 0,03) = 83,2 푘푔 

Calculo da seção dos ferros,  

퐴푠 =
1,4푥83,2

2783 = 0,04 푐푚²  

Assim, nestas sapatas será utilizado ferro CA – 32,  3/16 polegadas. Será utilizada uma 

altura de 0,3 metros, altura das ferragens de 0,03 metros, e largura de 0,8 metros. 

As verificações para as tensões nas sapatas foram calculadas segundo material contido em 

TEIXEIRA (2013), e podem ser encontrados nos anexos deste trabalho. 
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4.2.1.6 Consumo de materiais 
 

Para determinação do volume de cimento, areia e brita a ser utilizado, foi feita consulta a 

tabela de traços segundo BAÊTA (1999) e foi determinado o traço 1:3:6. 

Vale lembra que para este calculo será utilizado o traço em peso, ou seja, 1:3,28:3,86. 

Assim, pôde-se chegar ao consumo total de concreto, com os seguintes valores: 

 

Sapatas “S1”, 

Volume de concreto/sapata = 0,30 x 1,20 x 1,20 = 0,45 m³ 

Volume de concreto total = 0,45 x 8,0 = 3,6 m³ 

Peso do concreto/sapata = 0,45 x 2.300 kgf/m³ = 1031 kgf 

Peso total de concreto = 1031 x 8,0 = 8244 kg 

Logo, 

Consumo de cimento = 208,0(kg/m³) x 1,0 x 3,6(m³) = 745,6 kg 

Consumo de areia = 208 x 3,28 x 3,6 = 2445,4 kg 

Consumo de brita = 208 x 3,86 x 3,6 = 2885,3 kg 

 

Sapatas “S2”, 

Volume de concreto/sapata = 0,3 x 1,0 x 1,0 = 0,28 m³ 

Volume de concreto total = 0,28 x 6,0 = 1,7 m³ 

Peso do concreto/sapata = 0,28 x 2.300 kgf/m³ = 641 kgf 

Peso total de concreto = 641 x 6,0 = 3845 kg 

Logo, 

Consumo de cimento = 208,0 x 1,0 x 1,7 = 347,7 kg 

Consumo de areia = 208 x 3,28 x 1,7 = 1144,6 kg 

Consumo de brita = 208 x 3,86 x 1,7 = 1345,7 kg 

 

Sapatas “S3”, 

Volume de concreto/sapata = 0,3 x 0,75 x 0,75 = 0,17 m³ 

Volume de concreto total = 0,17 x 8,0 = 1,3 m³ 

Peso do concreto/sapata = 0,17 x 2.300 kgf/m³ = 381kgf 

Peso total de concreto = 381,0 x 8,0 = 3052 kg 
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Logo, 

Consumo de cimento = 208,0 x 1,0 x 1,3 = 275,4 kg 

Consumo de areia = 208 x 3,28 x 1,3 = 903,4 kg 

Consumo de brita = 208 x 3,86 x 1,3 = 1066,0 kg 

 

Consumo total, 

Consumo de cimento = 745,6 + 347,7 + 275,4 = 1369 kg 

Consumo de areia = 2445,5 + 1144,6 +903,4 = 4493,5 kg 

Consumo de brita = 2885,3 + 1345,7 + 1066,0 = 5297 kg 

 

Desta maneira espera-se ter identificado os principais determinantes para a estrutura do 

Galpão, de forma que seja possível estabelecer os custos básicos para a realização da 

edificação, alguns dos parâmetros finais pode ser vistos nas Tabelas abaixo: 

 

Tabela 20: Relação de materiais em aço para o Galpão. 

Item Perfil Peso kg/m Comp. (m) Quantidade Observações Peso total (kg) 
1 W200 x 15,0 15,0  3 8 Pilares dos mezaninos 360 
2 W250 x 22,3 15,0  7,6 14 Vigas do galpão 1596 
3 W250 x 32,7 32,7  6 14 Pilares do galpão 3479,3 
4 W200 x 15,0 15,0  5 48 Terças do galpão 3600 
5 W150 x 13,0 13,0  5 18 Vigas dos mezaninos 1170 

 Total 10205,3 
 

Assim, 

 

Tabela 21: Taxa de consumo do aço. 

Total (kg) 10205,3 
Área 450 m² 
Taxa 22,7 kg /m² 

 

4.2.2 Sistema de Aproveitamento de águas Pluviais 
 
Para o dimensionamento do reservatório, foram considerados: 
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4.2.2.1 Área de captação, 
 

Para o galpão, 

a = 8 metros b = 30 metros h = 1,4 metros 

퐴 = 8 +
1,4
2 푥 30 = 261,1 푚² 

Para a área de lavagem, 

L = 10,5 metros 

퐴 = 10,5² = 110 푚² 

Para o tanque de combustível, 

a = 11,3 metros b = 6,5 metros 

퐴 = 11,3 푥 6,5 = 68 푚² 

Área de captação total = área de captação do galpão + área de captação do tanque de 

combustível + área de captação do sistema de lavagem = 440 m² 

 

Para a precipitação média anual, segundo a tabela 17, foi encontrado um valor de Pmédia = 

95 mm. 

Para as calhas, será adotada a vazão: 

푉 =  215 (푙/푚²) 푥 440 푚² / 24 푥 60 =  65,6 푙/푚푖푛 

 

Logo, de acordo com a tabela para calhas semicirculares da NBR 10844/89, utilizaremos 

calhas com diâmetro interno de 100 milímetros e declividade 0,5 %. 

 

Para o cálculo de numero de meses com pouca chuva ou seca, foi considerado um período 

de 3 meses. 

 

4.2.2.2 Método Azevedo Neto 
 

Para a obtenção de um volume inicial, um “primeiro chute”, de água aproveitável, 

utilizando o Método Azevedo Neto foi encontrado o valor de:  

푉 = 0,042 푥 95 푥 440 푥 3 = 5300 푙푖푡푟표푠 표푢 5 푚³  
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4.2.2.3 Método de Rippl 
 

Para este cálculo, precisamos calcular a demanda mensal, ou seja, o volume de água 

utilizado, neste caso pela bomba, no período de utilização. Para isso, temos que a vazão da 

bomba é de 45 l/min, configurando em uma demanda mensal D(t) de: 

 

 퐷(푡) = 45 푥 60 푥 4 = 10800 푙푖푡푟표푠 표푢 10,8 푚³ 

 

Este cálculo considerou um tempo de funcionamento da bomba de 60 minutos, uma vez na 

semana. 

 

Agora relacionamento as precipitações mensais, como sendo o volume aproveitável Q(t), e 

a demanda já calculada, teremos a seguinte tabela: 

 

Tabela 22: Volume do reservatório para o método de Rippl. 

Mês Demanda Mensal (m³) Vol. Aproveitável Mensal (m³) Vol do Reservatório (m³) 
Jan 10,8 94,549 -83,74 
Fev 10,8 92,350 -81,550 
Mar 10,8 74,759 -63,95 
Abr 10,8 30,783 -19,98 
Mai 10,8 21,988 -11,18 
Jun 10,8 6,596 4,20 
Jul 10,8 6,5964 4,20 

Ago 10,8 6,596 4,20 
Set 10,8 26,385 -15,58 
Out 10,8 52,771 -41,97 
Nov 10,8 72,5609 -61,76 
Dez 10,8 87,952 -77,15 

 

Assim, temos o volume calculado do reservatório de V = 12,6 m³. 

 

4.2.2.4 Método da Simulação 
Com este cálculo, poderemos no aproximar do valor ideal para o volume do reservatório 

em questão.  
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Num primeiro momento consideraremos um reservatório de 5,3 m³, uma aproximação 

inicial, calculada pelo Método Azevedo Neto. A tabela a seguir mostra os resultados: 

 
Tabela 23: Resultado para Método da Simulação, para toda a área de coleta, com reservatório de 5,3 

m³ 

Mês Demanda Mensal 
(D) (m³) 

Volume de Chuva 
(Q) (m³) 

Vol do Reservatório (S) 
(m³) 

Vol do Reservatório (S)t-
1 (m³) 

Jan 10,8 94,549 5,3 0 
Fev 10,8 92,350 5,3 5,3 
Mar 10,8 74,759 5,3 5,3 
Abr 10,8 30,783 5,3 5,3 
Mai 10,8 21,98 5,3 5,3 
Jun 10,8 6,596 1,1 5,3 
Jul 10,8 6,596 -3,1 1,1 
Ago 10,8 6,596 -7,3 -3,1 
Set 10,8 26,385 5,3 -7,3 
Out 10,8 52,771 5,3 5,3 
Nov 10,8 72,560 5,3 5,3 
Dez 10,8 87,952 5,3 5,3 
Jan 10,8 41,777 5,3 5,3 

 

Como haverá meses em que ocorrerá falta de água disponível no reservatório, 

consideraremos então o valor encontrado no Método de Rippl, a fim de que se tenha um 

reservatório capaz de suprir toda a demanda no período em consideração.  A tabela 24 

abaixo mostra os resultados: 
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Tabela 24: Resultado para Método da Simulação, para toda a área de coleta, com volume do 

reservatório de 12,6 m³. 

Mês 
Demanda Mensal (D) 
(m³) 
  

Volume de Chuva (Q) 
(m³) 
  
  

Vol do Reservatório (S) 
(m³) 
  

Vol do 
Reservatóri

o (S)t-1 
(m³) 

Jan 10,8 94,54 12,6 0 
Fev 10,8 92,35 12,6 12,6 
Mar 10,8 74,75 12,6 12,6 
Abr 10,8 30,78 12,6 12,6 
Mai 10,8 21,98 12,6 12,6 
Jun 10,8 6,59 8,4 12,6 
Jul 10,8 6,59 4,2 8,4 
Ago 10,8 6,59 0,0 4,2 
Set 10,8 26,38 12,6 0,0 
Out 10,8 52,77 12,6 12,6 
Nov 10,8 72,56 12,6 12,6 
Dez 10,8 87,95 12,6 12,6 
Jan 10,8 41,77 12,6 12,6 

 

Como visto na tabela, este volume de reservatório atenderá às demandas da propriedade 

durante todo o período analisado. 

4.2.3 Sistema de Tratamento de Efluentes 
 

4.2.3.1 Sistema Separador Água e Óleo (SAO) 
 

Para dimensionamento dos componentes do sistema, foram realizados os seguintes 

cálculos: 

Cálculo da vazão média horária “Qmh”, 

푉푎푧ã표 푑푎 퐵표푚푏푎 =
45 푙

푚푖푛 푥 60 (푚푖푛)

1000 ( 퐿푚 )
 =  2,7

푚
ℎ표푟푎 

 

푉푎푧ã표 푑푎 푡표푟푛푒푖푟푎 =  
15

100 푥 푉푎푧ã표 푑푎 푏표푚푏푎 (푚 ) =  0,45
푚
ℎ표푟푎 
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푉푎푧ã표 푑푒 퐶푎푝푡푎çã표 =  
Á푟푒푎 푑푒 퐿푎푣푎푔푒푚(푚 )푥 푃푟푒푐푖푝푖푡푎çã표 푙

푚
1000 푙

푚 푥 (24 ℎ표푟푎푠)
 =

110, 25 푥 215
1000  

= 0,988
푚
ℎ표푟푎 

 

Portanto, 

푉푎푧ã표 푚é푑푖푎 ℎ표푟á푟푖푎 =  2,7 +  0,45 +  0,988 =  4,10 (
푚
ℎ표푟푎) 

Cálculo da caixa desarenadora, 

 

Tempo de Detenção Hidráulica (TDH) = 0,14 horas 

Vazão Média Horária = 4,10 m³/hora 

푉 = 0,14 푥 4,10 = 0,573 푚³ 표푢 573 푙푖푡푟표푠 

 

Adotando as dimensões de 0,8 m x 0,8 m x 1m, teremos um volume adotado de 640 

litros. 

 
Figura 18: Caixa Desarenadora, medidas em metros. 
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4.2.3.2 Cálculo da Caixa Separadora Água e Óleo, 
 

Tempo de Detenção Hidráulica = 0,25 horas 

푉 = 0,25 푥 4,10 = 1,025 푚³ ~ 1,10 푚³ 

 

Adotando uma altura de 1,0 metros, teremos uma área de superfície de: 

 

퐴 =  푉/ℎ =  1,10/1 =  1,10 푚² 

 

Por se tratar de uma geometria retangular, e respeitando às recomendações 

propostas na metodologia desde trabalho (comprimento da caixa igual a 2 a 3 vezes a sua 

largura – Manual de Segurança Ambiental – IMA – MT), obteremos as seguintes 

dimensões: 

퐴 =  3 푥 퐿² =  1,10 푚² 

퐿 =  0,60 푚 

퐶 =  3 푥 퐿 =  3 푥 0,60 =  1,80 푚 

푃푟표푓푢푛푑푖푑푎푑푒 푑푎 푐표푟푡푖푛푎 푑푒 푒푛푡푟푎푑푎 =  ¼ 푥 1,0 =  0,3 푚 

푃푟표푓푢푛푑푖푑푎푑푒 푑푎 푐표푟푡푖푛푎 푑푒 푠푎í푑푎 =  1/1,5 푥 1,0 =  0,7 푚 

 

Onde “L” será a largura da caixa separadora e “C” o comprimento. 
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Figura 19: Caixa Separadora Água e Óleo, planta baixa. medidas em metros. 

 

 
Figura 20: Perfil Hidráulico, SAO. Medidas em metros. 

 

4.2.3.3 Cálculo das dimensões do Sumidouro, 
 

Por se tratar de uma região com solo de textura areno-argilosa predominante, foi 

adotado um coeficiente de infiltração necessária de C = 40 (l/m² x dia). 
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Considerando um tempo de lavagem de 60 minutos e a vazão efluente como sendo a 

vazão oriunda da bomba, teremos um volume de contribuição de: 

푉 =  45 
푙

푚푖푛 푥 60 (푚푖푛) =  2700 푙푖푡푟표푠 표푢 2,7 푚³ 

Logo, teremos uma área de infiltração de: 

퐴 =
2700 (푙푖푡푟표푠)

40 ( 퐿
푚 푥 푑푖푎)

=  67,5 푚²   

A partir desta área, poderemos calcular então as dimensões do sumidouro. Para isso, 

será adotado um diâmetro D = 3,0 metros. 

퐴 = 휋 푥 (
퐷
2) + 2 x π x 

D
2 x h = 67,5 m²  

ℎ =  3, 15 푚푒푡푟표푠 
 

Logo, será construído um sumidouro de 3,0 metros de diâmetro e 3, 15 metros de altura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Custos 
 

Com base nos valores consultados, com base em consulta de fornecedores locais, assim como 

assumindo um valor linear de 40% para mão de obra (valor conservador mínimo) pode-se aos 

valores apresentados na Tabela a seguir. 
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Tabela 25: Custo Básico para projeto. Fonte: COSTA (2014) e fornecedores locais. 

Tabela de custos 
Galpão 

Material unidade quantidade Valor unitário (R$) Valor (R$) 
Cimento 50 kg/saco 27 23,91 R$ 654,79 

Areia 20 kg/saco 225 2,00 R$ 449,13 
Brita 20 kg/saco 265 4,00 R$ 1.059,83 

Telha de Fibricimento m² 457 16,00 R$ 7.310,96 
Telha Trapezoidal – Fechamento m² 600 26,00 R$ 15.600,00 

Brita (piso do galpão) m³ 45 90,00 R$ 4.050,00 
Painel tipo "wall" unidade 25 364,00 R$ 9.100,00 

Aço A36 kg 10205 2,19 R$ 22.349,61 
Total (R$)    R$ 60.574,31 

Reservatório/ETE 
Cimento 50 kg/saco 4 23,91 R$ 95,64 

Areia 20 kg/saco 33 2,00 R$ 66,00 
Brita 20 kg/saco 38,7 4,00 R$ 154,80 

Tijolo Comum unidade 500 0,78 R$ 390,00 
Tijolo Maciço unidade 200 0,36 R$ 72,00 

Tubulação PVC 100 mm m 120 58,90 R$ 7.068,00 
Caixa D'água unidade 1 3490,00 R$ 3.490,00 

Carvão Vegetal kg 40 10,00 R$ 400,00 
Grade de Ferro unidade 2 58,00 R$ 116,00 

Impermeabiliante kg 36 154,00 R$ 5.544,00 
Calcário kg 60 9,90 R$ 594,00 

Total (R$)    R$ 17.990,44 
Geral 

Tanque de Combustível Unid. 1 5800,00 R$ 5.800,00 
Mão de Obra H/H 40% - R$ 27.505,90 

Guindaste Diária 10,00 2000,00 R$ 20.000,00 
Total (R$)    R$ 53.305,90 

Custo Total (R$) R$ 138.110,65 
 

Com base nestes custos chegou-se à um valor de 306,91 R$/m2, valor próximo do encontrado 

como referência no CUB perfil GI - Galpão Industrial, que para o mês de Abril de 2015 

apresentou valor de 622,86 R$/m210. 

 

                                            
10 Fonte: http://www.cub.org.br/p_reports.php?sid=13&id=38 acessada em 11/07/2015 
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5 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 
 

Para os próximos trabalhos tem-se a sugestão de incluir os seguintes aprofundamentos: 

 

 Na área dos mezaninos, considerar a aplicação de fundação em Radier, como fundação 

e contra-piso para a área de escritório, documentação e etc; 

 Avaliar a possibilidade de aberturas nas laterais do galpão; 

 Considerar a possibilidade de uso de telhas em aço para a cobertura; 

 Considerar a uniformização das sapatas, nos pilares externos, a fim de possibilitar a 

flexibilização do uso do mezanino; 

 Considerar banheiro para equipe, com instalação de sistema  biodigestor e/ou fossa 

séptica associada. 
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6 Discussões e Conclusões 
 

Uma parte do trabalho aqui desenvolvido tem como objetivo levantar a discussão sobre o que 

vem a ser um galpão para máquinas agrícolas, em que não se teem uma literatura desenvolvida, 

assim como muito se necessita discutir quais as instalações acessórias à esta benfeitoria seria 

necessárias para que o agricultor possa realizar seu trabalho, ao mesmo tempo que protege seu 

patrimônio. 

 

Um parte do trabalho é o layout e dimensionamento com o estudo do melhor uso do espaço 

interno e grande pé direito que costumam acompanhar estas construções, como neste caso com 

a inserção do mezanino para possibilitar dois espaço para armazenagem de produtos de forma 

protegida e segura. 

 

Em especial, espere-se com este projeto ter indicado uma visão holística de uso da edificação, 

em que ela própria se integra ao manejo do equipamento, providenciando a água para a 

lavagem dos equipamentos, numa ótica de uso de água de chuva (como um serviço adicional da 

estrutura e diminuição dos impactos à propriedade). 

 

Com o desenvolvimento do presente trabalho, o autor espera ter contribuído para a discussão de 

como deverá se desenvolver a mecanização da área agrícola no Brasil, em que um crescente 

grau de profissionalização possa de fato ser acompanhado com um aparelhamento das 

propriedades, não só em termos de máquinas e equipamentos, mas também em termos de 

instalações. Além de demonstrar também a viabilidade do uso da água da chuva, reduzindo-se 

custos, perdas, e contribuindo para a promoção do uso racional dos recursos naturais.  

 

Que estas possam apresentar capacidade de prover ao homem do campo, não só condições 

adequadas de guardar seu ferramental de trabalho, mas que ele o possa fazer assegurando boas 

condições de trabalho, para ela, e para o meio ambiente. 

 

Espera-se com o este trabalho poder estar contribuindo para que se estabeleça uma dinâmica de 

projeto das propriedades agrícolas que possa levar em conta uma visão mais abrangente do 

Galpão de Máquinas, além do que um local onde “estacionar” estas quando não em uso. 
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Desta forma o autor espera ter acrescentado alguns elementos otimizadores no projeto de 

galpões de máquinas agrícola para o cenário agrícola brasileiro. 
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8 ANEXO A – Verificação para estados últimos das vigas 
 

A.1  Flexão - Tensão Atuante 

 

Terças 

 

Para esta verificação foram considerados: 

 

 Comprimento da Barra (L)= 500 cm 

 Massa linear = 15 kg 

 Peso da barra = 75 kg 

 Espaçamento entre as terças = 2m 

 Área de Influência = 5,0 x 2,0 = 10 m² 

 Carga sobre a terça = 121,4 kg/m² x 10 m² = 1214 kg 

 Carga (Q) = (1214 + 75)/500 = 2,58 kg/cm 

 

Esta verificação se dá a partir da comparação entre a tensão de escoamento do material 

utilizado e a tensão atuante calculada. 

Assim, se 휎푎푡 < 푡푒푛푠ã표 푑푒 푒푠푐표푎푚푒푛푡표 푑표 푚푎푡푒푟푖푎푙, esta peça poderá ser utilizada. 

A tensão atuante pode ser calculada da seguinte maneira: 

 

휎푎푡 =
푀표푚푒푛푡표 퐹푙푒푡표푟 푥 푌 푚á푥푖푚표
푀표푚푒푛푡표 푑푒 푖푛é푟푐푖푎 푑푎 푝푒ç푎 

 

Os valores de momento de inércia da peça e do comprimento da alma “Y” são tabelados. E 

para estes cálculos foram consideradas as dimensões contidas na tabela segundo D´’Alam 

bert (2005, p.49). 

 

Como a se trata de uma carga uniformemente distribuída, o momento fletor pode ser 

calculado da seguinte maneira:  

푀표푚푒푛푡표 퐹푙푒푡표푟 =
푄 푥 퐿²

12 =
2,58 푥500

12 = 53694,5 푘푔. 푐푚  
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휎푎푡 =
53694,5  푥 (17)

1305 = 699,47
푘푔
푐푚  표푢 69,5 푀푃푎 < 250 푀푃푎. 

 

Logo esta peça poderá ser utilizada. 

 

Os cálculos serão o mesmo para as outras vigas (pórtico e mezaninos), e estão escritos a 

seguir: 

 

Vigas do Pórtico 

Para esta verificação foram considerados: 

 

 Comprimento da Barra (L)= 761 cm 

 Massa linear = 22,3 kg 

 Peso da barra = 169,8 kg 

 Espaçamento entre os pórticos = 5 m 

 Área de Influência = 5,0 x 8,0 = 40 m² 

 Peso das terças = 15,0 x 5 x 4 = 300 kg 

 Carga sobre a viga = (121,4 kg/m² x 40 m²) + 300 kg = 5154,7 kg 

 Carga (Q) = (5154,7 + 300)/761 = 6,99 kg/cm 

 

Tensão Atuante 

휎푎푡 =
푀표푚푒푛푡표 퐹푙푒푡표푟 푥 푌 푚á푥푖푚표
푀표푚푒푛푡표 푑푒 푖푛é푟푐푖푎 푑푎 푝푒ç푎 

 

푀표푚푒푛푡표 퐹푙푒푡표푟 =
푄 푥 퐿²

12 =
26,99 푥 761 

12 = 337909,3 푘푔. 푐푚  

 

휎푎푡 =
53694,5  푥 (22/2)

2939 = 1264,7
푘푔
푐푚  표푢 126,5 푀푃푎 < 250 푀푃푎. 

Logo esta peça poderá ser utilizada. 
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Vigas dos Mezaninos 

 

Para esta verificação foram considerados: 

 

 Comprimento da Barra (L)= 500 cm 

 Massa linear = 13 kg 

 Peso da barra = 65 kg 

 Peso do painel = 20 kg/m² 

 Sobrecarga = 300 kg/m² 

 Área de Influência = 5,0 x 2,5 = 12,5 m² 

 Carga a viga = (300 + 20) (kg/m²) + 12,5 = 4000 kg 

 Carga (Q) = (4000 + 65)/500 = 8,13 kg/cm 

 

Tensão Atuante 

휎푎푡 =
푀표푚푒푛푡표 퐹푙푒푡표푟 푥 푌 푚á푥푖푚표
푀표푚푒푛푡표 푑푒 푖푛é푟푐푖푎 푑푎 푝푒ç푎 

 

푀표푚푒푛푡표 퐹푙푒푡표푟 =
푄 푥 퐿²

12 =
8,13 푥 500

12 = 169375 푘푔. 푐푚  

 

휎푎푡 =
1693575  푥 (17)

1305 = 635
푘푔
푐푚  표푢 63,5 푀푃푎 < 250 푀푃푎. 

 

Logo esta peça poderá ser utilizada. 

 

 

A.2 Tensão de Cisalhamento 

 

Para a tensão de cisalhamento nas vigas será realizado o cálculo de “σcisalhamento”, 

expresso na forma: 

휎푐푖푠푎푙ℎ푎푚푒푛푡표 =
퐶표푟푡푎푛푡푒

Á푟푒푎 퐶푖푠푎푙ℎ푎푛푡푒
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Sendo o cortante calculado pela expressão, 

 

퐶표푟푡푎푛푡푒 =
푄푥퐿

2  

Onde, 

Q = A carga uniformemente distribuída ao longo da peça (kg/cm) 

L = Comprimento da peça (cm) 

 

Os valores para área cisalhante da peça podem ser encontrados na tabela em 

D’Alambert (2005, p.49). 

Desta forma, a tensão calculada deverá ser menor que a tensão de escoamento do material 

(250MPa). 

 

Cisalhamento para Viga do pórtico. 

퐶표푟푡푎푛푡푒 =
7,44푥761

2 = 2834 푘푔 

 

휎푐푖푠푎푙ℎ푎푚푒푛푡표 =
2834
28,9 = 98,1

푘푔
푐푚 9,8 푀푃푎;푂퐾 

 

Cisalhamento para Viga do mezanino 

 

퐶표푟푡푎푛푡푒 =
8,13푥500

2 = 2032,5 푘푔 

휎푐푖푠푎푙ℎ푎푚푒푛푡표 =
2032,5

19,4 = 104,9
푘푔
푐푚  표푢 10,5 푀푃푎;푂퐾 
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9 ANEXO B – Verificação para tensões nas fundações. 
 

Para as sapatas, as verificações foram feitas a partir da comparação entre a tensão 
tangencial “τpu” e tensão de punção “τpw”, onde as sapatas poderão ser utilizadas se τpw < 
τpu. 
Para a determinação destes valores, são consideradas as seguintes expressões: 
 

휏푝푢 =
2푥 푓푐푘
푌푐  

Onde, 

휏푝푢 = Tensão Tangencial (kg/cm²) 

푓푐푘 = Resistencia do concreto a compressão (kg/cm²) 

푌푐 = Constante, com seu valor sendo igual a 1,4 

휏푝푤 =
1,4푥푃

4푥(푎 + ℎ)푥ℎ푓  

Onde 

휏푝푤 = Tensão de punção (kg/cm²) 

푃 = Carga transmitida pela estrutura a sapata (kg) 

푎 = Menor largura do pilar (cm) 

h = Altura parcial da sapata, ou bloco (cm)  

hf = Altura correspondente a seção fictícia, que pode ser tomada como 0,6 x h. 

 

Realizando os cálculos, 

Para sapata “S1” 

휏푝푢 =
2푥√200

1,4 = 20,2 푘푔/푐푚² 

휏푝푤 =
1,4푥11094,6

4푥(14,6 + 30)푥0,6푥30 = 4,8;푂퐾! 

Para sapata "S2” 

휏푝푢 =
2푥√200

1,4 = 20,2 푘푔/푐푚² 

휏푝푤 =
1,4푥6899,6

4푥(14,6 + 30)푥0,6푥30 = 3,0;푂퐾! 

Para sapata “S3” 
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휏푝푢 =
2푥√200

1,4 = 20,2 푘푔/푐푚² 

휏푝푤 =
1,4푥4233

4푥(10 + 30)푥0,6푥30 = 2,0;푂퐾! 

 

Assim, podemos garantir que as sapatas dimensionadas poderão ser utilizadas para este 

trabalho. 
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10 ANEXO C – Planta de Situação. 
 

Disponível no endereço: 

http://www.ter.uff.br/images/21043085_Luiz_Henrique_TCC_2015-11-

28_Planta_de_situa%C3%A7%C3%A3o.pdf 

 
Figura 21: Planta de situação. Medidas em metros.  
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11 ANEXO D – Planta de Lavagem. 
 

Disponível no endereço: 

http://www.ter.uff.br/images/projeto%20galpo_r1_marcos_rev04_final-pbcortes.pdf  
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12 ANEXO F – Planta Baixa e Cortes. 
 
Disponível no endereço: 
http://www.ter.uff.br/images/21043085_Luiz_Henrique_TCC_2015-11-28_Pb-e-Cortes.pdf 
 

 
Figura 22: Planta do Galpão com cortes. medidas em metros. 


