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RESUMO 

Com o crescente desenvolvimento da agricultura no Brasil, os produtores de grãos 

investem na ampliação do maquinário e implementos visando ganho de produtividade, 

qualidade e diminuição das perdas. Acompanhando o crescimento da frota de máquinas e dos 

implementos usados, aumenta a demanda por lugares adequados para o armazenamento, 

limpeza e adequada manutenção dos equipamentos. Instalações que garantam a durabilidade 

do equipamento, segurança e conforto do operador nas operações de gestão da frota e garantia 

de vida útil do equipamento (ao proteger das intempéries e garantir a correta manutenção, 

levando à economia de recursos para o produtor). O presente trabalho tem como objetivo o 

projeto de um galpão de máquinas agrícolas, para em uma propriedade agrícola focada na 

produção de Soja, para o estado do Paraná. Com base numa frota mínima de 4 máquinas (01 

semeadora, 01 colheitadeira, 01 pulverizadora e 01 trator e seus implementos), foi 

determinado um Layout apropriado para a gestão das máquinas e o, incorporando-se área 

externa para manobras e instalações para lavagem de máquinas e equipamentos. Como 

materiais construtivos foram considerados: Madeira e fibrocimento (para as telhas). 

PALAVRAS – CHAVE: Agricultura, Mecanização, Gestão de frota, Galpão de Máquinas, 

Layout. 
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ABSTRACT 

With the increasing development of agriculture in Brazil, grain farmers invest in the 

expansion of machinery and implements to obtain gains in productivity, quality and reducing 

the loss. With the growth on the fleet and implements used, increases the demand for suitable 

locations for storage, cleaning and proper maintenance of equipment, facilities to ensure the 

durability of the equipment, safety and crew comfort in management fleet operations and 

ensuring equipment life (weather protection and ensure proper maintenance, leading to secure 

savings). This work aims to design a shed for farm machinery fleet, suitable for a rural 

property, in the state of Paraná. Based on a minimum fleet of 4 machines (01 seeder, 01 

harvester, 01 sprayer pulverize and 01 tractor and its associated implements), a suitable layout 

was draw out for the management of machines and incorporating up outdoor area for 

maneuvers, also machinery and equipment washing facilities . As building materials were 

considered: timber and fiber-cement sheeting (for roof) . 

KEY - WORDS: agriculture, mechanization, fleet management, storage sheed, Layout. 
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1 INTRODUÇÃO  

De acordo com a CONAB (2013/2014), o Brasil é o segundo maior produtor de soja 

do mundo, com produção de 86 milhões de toneladas por ano, área plantada de 

aproximadamente de 30 milhões de hectares e produtividade média de 2.869 Kg/ha.  O estado 

do Paraná está em segundo lugar em produção nacional atrás somente do Mato Grosso com 

produção de 14,7 milhões de toneladas/ano, área plantada de aproximadamente 5 milhões de 

hectares chegando a produtividades 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. 

Segundo Teixeira e Ruas (2006), a forma mais comumente encontrada para esse tipo 

de manejo são os galpões de máquinas agrícolas, em que os implementos não ficam expostos 

ao relento, aumentando sua vida útil e produtividade (como por exemplo, arados e grades). 

Esses espaços devem contar com áreas adequadas para guardar as máquinas e os 

implementos, operações de engate e ajuste, armazenamento de peças de reposição, atividades 

de manutenção e limpeza. 

Essas edificações podem ser construídas de varias maneiras e vários tipos de 

materiais. Os mais comuns são alvenaria (incluindo peças de concreto pré-fabricadas), 

madeira e estrutura metálica, o que normalmente depende da disponibilidade de recursos 

locais, como matérias-primas, topografia, tipo de solo, fatores climáticos entre outros.  

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 
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Paraná, dedicada ao cultivo de soja. A frota inclui: um trator, uma pulverizadora e uma 

colhedora. 

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 por madeira para a parte estrutural e 

fechamento das paredes (por ser um material tradicional na região), fundação feita com uso de 

sapatas 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 para uma propriedade no estado do Paraná, focada no plantio de soja, 

com 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, 

de forma a garantir as condições operacionais para 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 

Para o Galpão, adotaremos telhado em fibrocimento, tesouras em estruturas de Madeira e 

pilares em Eucalipto e sapatas em concreto ciclópico, as condições do solo são favoráveis 

(Capacidade de suporte do solo acima de 2,0 Kg/ cm²). 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 

 Identificação das cargas atuantes no Galpão de Máquinas de acordo com a Literatura e 

as Normas vigentes;  

 Dimensionamento aproximado da estrutura do Galpão, incluindo: pilares, e sapatas ; e 

 Estimativa de custos para a construção de referido galpão. 

 

3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 Para início dos trabalhos, é preciso entender as particularidades aplicáveis á uma 

galpão, que seja dedicado ao abrigo e gestão de uma frota de equipamentos agrícolas, ou seja, 
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oque devem ser considerados no projeto de um Galpão de abrigo para máquinas agrícolas e 

implementos. 

 Segundo Teixeira e Ruas (2006), consideramos galpão para abrigo de máquinas 

agrícolas e implementos qualquer estrutura que seja capaz de armazenar as máquinas e 

implementos agrícolas. Podendo ser de estruturas bastante simples ou sofisticadas, a maior 

importância e que proteja o maquinário de intempéries como raios solares, chuvas, geadas, 

entre outros.  

Segundo o Teixeira e Ruas (2006), recomenda-se que um galpão para armazenamento 

de máquinas agrícolas deva ter uma área disponível de aproximadamente 12 m² e altura do 

pé-direito deve ser em função da altura das máquinas mais altas, porém deve-se evitar usar 

pé-direito maior que 6 m. Também é recomendado que o sentido preferencial Leste-Oeste, 

permitindo o deslocamento do Sol exatamente sobre a cumieeira do telhado, evitando 

incidência de raios solares diretamente no interior do abrigo na maior parte do dia, além de 

beirais longos para evitar respingos de chuva nas máquinas. 

As laterais deverão ser totalmente ou parcialmente abertas. Elas não devem ser 

totalmente fechadas para permitir a dispersão dos gases tóxicos emitidos pelos motores de 

combustão internados tratores e máquinas autopropelidas. 

 

3.1.Frota - Máquinas e implementos 

 De acordo com a ABNT-NB-66, a definição de máquinas agrícolas e 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. 

Como muitos produtores estão optando por crescimento da propriedade visando 

aumento da produção, a necessidade de mecanização dos processos preparo do solo, tratos 

culturais e colheita estão levando a aquisição de novas e maiores máquinas e implementos. 

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

executadas no plantio de Soja. As atividades são: manejo, plantio, aplicação de defensivos e 

colheita dos grãos com aproveitamento da palha para fazer a cobertura do solo, pois no estado 
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do Paraná é prática comum o plantio direto procurando maximizar os efeitos de conservação e 

adubação realizada com a degradação da palha. 

 

3.1 Perfil da propriedade de plantio de soja 

A propriedade está localizada na Região Sul no Estado do Paraná, tem como 

finalidade a produção de Soja. O produtor pretende estender sua área de plantio visando a 

maior produtividade. Para isso, tornou-se necessário a aquisição de máquinas agrícolas e 

implementos e a construção de um galpão para armazenamento dos mesmos. 

De acordo com o perfil de propriedade proposto e máquinas pré-estabelecidos, 

teremos a real necessidade de implantação de um galpão para armazenamento e manejo de 

peças e implementos na propriedade. 

 

3.2 Cargas Admissíveis 

De acordo com o Baêta e Melo (1999), o estudo das estruturas de um Galpão envolve 

a determinação de cargas, e tem como base os limites de cargas. 

Todo elemento estrutural deve ser calculado e projetado para suportar uma das 

seguintes das seguintes combinações de Cargas: 

 Permanentes + acidentais 

 Permanentes + acidentais + vento , ou 

 Ou outras combinações necessárias 

 

3.2.1.1  Carga de Vento (NBR 6123/88) 

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: 
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 - 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 1: Mapa das Isopletas. Fonte: Retirado da NBR 6123/98 

 

S1- Fator topográfico  

Como se trata de uma área de plantio de soja a topografia da propriedade  plano ou 

quase plano, com isso o fator do topográfico adotado pela Norma é S1= 1.   

 

S2- Fator Rugosidade e Dimensões Edificação 

 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 1: Definição das categorias do terreno. Fonte: Retirado da NBR 6123/98 
Definição de categorias de terreno segundo NBR6123/1998 

Categoria Descrição do ambiente 

I Mar calmo, lagos, rios, pântanos 
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II Campos de aviação, fazendas 

III Casas de campo, fazendas com muros, subúrbios, com altura média dos 
obstáculos de 3,0m 

IV Cidades pequenas, subúrbios densamente construídos, áreas industriais 
desenvolvidas, com muros, subúrbios, com altura média dos obstáculos de 
10,0 m 

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

 
 

Tabela 2: Tabela de Classe. Fonte: Retirado da NBR 6123/98. 
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 que 50 metros 
 

Tabela 3: Fator S2. Fonte: Retirado de NBR 6123/98. 
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 

Terreno com 
muitas obstruções, 
pequenas cidades, 

subúrbios de 
grandes cidades 

Terreno com 
grandes e 
frequentes 

obstruções, centros 
de grandes cidades 

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

 A  C A B C A B C A B C 
3 0,83 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 0,90 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 

 

 

S3- Fator Estatísco 

 

O fator estatístico é reflexo da utilização da estrutura e os seus valores podem ser vistos na 

Tabela 6. 

 

Tabela 4: Fator Estatístico. Fonte: Retirado de NBR 6123/98. 
Grupo Descrição S3 
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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 definirmos esses valores, calcula-se o Vk. 

 

 

Vk=V0*S1*S2*S3 

Usando na fórmula do q(N/m²) 

 

q(N/m²) = 0,613 x Vk² 

 

Para calcularmos a carga final, temos que multiplicar o valor q pelo coeficiente de 

pressão denominado de Cp,  esse  fator leva em conta a geometria e dimensões da edificação e 

elementos que constituem a edificação. De acordo com a tabela abaixo definimos os fatores 

em relação com o tipo de construção e a incidência do vento predominante na direção Leste-

Oeste. 

 

 

Tabela 5: Coeficiente de Pressão Cp, para edificações Rurais. Fonte: Retirado de NBR 
6123/98. 
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O carregamento final da estrutura será dado por: 

 

qfinal= q x Cp 

 

 

3.2.1.2 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 abaixo (BAÊTA, 1999). 

 

 

 

 

 

 

Tabela 6: carga e unidade de área e peso específico de alguns equipamentos construtivos 
nome. Fonte: BAÊTA, (1999). 
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Material Carga  
[kg/m

2
] 

Peso  
[kg/m

3
] 

Sobrecarga  
[kg/m

2
] 

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 - - 

Pavimento Piso 50 – 80 - - 

Revestimento Parede 25 - - 

* Para depósitos vai até 600 kg/m
2
, dependendo do material a ser estocado, enquanto para 

residências e escritórios fica em torno de 200 kg/m
2
. 

 

 

3.2.2 Estrutura do Telhado 

Para dimensionamento do telhado, de acordo com o Baêta (1999) utilizaremos  as 

Tabelas 7, 8 e 9 para determinação do ângulo de inclinação e ponto de percentagem,  

inclinação mínima e máxima para as coberturas mais comuns e as especificações  de acordo 

com tipo de cobertura e dimensões adotadas das peças de acordo com o vão do galpão e tipo 

de cobertura adotada. 
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Tabela 7: Inclinações do Telhado. Fonte: Retirado de BAÊTA, F DA C.,1999. 

Adotaremos a angulação do telhado de 26º30’ o ponto de inclinação 1:4, ou seja,  

tem altura do pedural de 3,75 metros para um vão de 15 metros. 

 

Tabela 8: Inclinações mínima e máxima para as coberturas mais comum . Fonte: Retirado de 
BAÊTA, ,1999. 

 

 

Segundo a tabela Baêta e Melo (1999), a inclinação adota para o tipo de material é válida. 

Na tabela a seguir  de acordo com  Baêta e Melo (1999), para um vão de 15 metros 

podemos utilizar  tesoura do com a estrutura de treliças do tipo Howe que pode ser utilizada 

para vãos até 18 metros.  
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Tabela 9: Engravamento de estruturas leves-cimento amianto. Fonte: Retirado de 
BAÊTA,1999. 

 

 
 

Condicionantes para que se possa utilizar a tabela abaixo: 
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Tabela 10: Engravamento de estruturas leves-cimento amianto 
Fonte: Retirado de BAÊTA,1999. 

 
 

Na adotando os valores das tabelas acima determinamos o espaçamento entre as 

terças, como temos uma distanciância entreo beital e a cumieira de 8,80 metros, vamos 

colocar um espaçamento de 1,10 metros de peça para peça, podendo calcular expressar 

também a area de influencia da terça. 

 

4 Material e Método 

 Com base num perfil típico de uma propriedade de pequeno porte para o Paraná, 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. 

 Com parte deste trabalho de identificação e descrições dos critérios para assegurar a 

trabalhabilidade do galpão, enquanto elemento ativo na manutenção da frota, serão elencadas 

as áreas a serem observadas, de acordo com sua função no esforço de gestão da frota. 

 Com base no layout, será proposta uma estrutura, a ser construída em Madeira e 

coberta com telhas de fibro-cimento que possa dar a devida proteção ao equipamento, ao 

mesmo tempo, que possibilite condições mínimas de trabalho, conforme descrito nas 

publicações de referência: “Abrigo de Máquinas Agrícolas e Ferramentas” UFV – Prof.: 

Mauri Martins Teixeira e Prof.: Renato Adriane Alves Ruas e Manual de Construções Rurais- 

UFPR Prof.: Jorge Luiz Moretti de Souza. 
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 Com base na estrutura proposta, serão identificadas as cargas atuantes no Galpão de 

Máquinas de acordo com a Literatura e as Normas vigentes, para estimativa das cargas de 

vento, será seguido procedimento de acordo com a NBR 6123 da ABNT (Associação 

Brasileira de Normas Técnicas). 

 O Galpão será pré-dimensionado, com base na metodologia descrita em "Manual de 

Construções Rurais e Dimensionamento para estrutura de Construções rurais" dos professores 

Fernando da Costa Baêta e Valmir Sartor. 

Com base em valores de mercado1, utilizando-se de índices gerais aplicados ao mercado, 

serão estimativa dos custos gerias para a construção de referido galpão. 

 

5 RESULTADOS 

5.1 Frota de máquinas e implementos  

Com base no perfil da propriedade proposta, fora identificados no mercado, uma série 

de equipamentos que pudesse compor, de forma representativa, a frota esperada. 

5.1.1 Máquina para preparo do solo 

Para preparo do solo a propriedade terá um trator simples com formas de acoplamento 

dos implementos usados no processo de aração, gradagem, subsolagem e sulcadores. 

Para efeito de dimensionamento, será utilizado o trator dos modelos TS6020 e TS6042. 

 

 
Figura 2: Trator Agrícola . Fonte: BDR 1628 – 12/2012 – Folheto técnico New Holland. 

                                                
1 Consulta em websites e para mão de obra: acréscimo de percentual de 20% sobre o valor do equipamento / 
material. 
2 A menção de marcas não constitui recomendação por parte do autor. 
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Tabela 11: Dimensões do Trator. 

Fonte: BDR 1628 – 12/2012 – Folheto técnico New Holland. 

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 
*Com dois cilindros auxiliares 

 

Para este trator, serão considerados os seguintes implementos: arados, grades, enxadas 

rotativas e outros. 

 

5.1.2 Plantio 

Para plantio e adubagem teremos como base as dimensões da semeadora do modelo 

SAM 200 ROTO.  

 

 
Figura 3: Semeadora.  Fonte: BDR 1628 – 12/2012 – Folheto técnico New Holland. 
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5.1.3 Aplicação de defensivos 

Para a aplicação de defensivos será considerado uma máquina pulverizadora, para fins 

de dimensionamento, essa máquina também será da marca New Holland modelo Defensor 

P2500. 

 

 
Figura 4: Pulverizadora. Fonte: BDR 1628 – 12/2012 – Folheto técnico New Holland. 

 
Tabela 12: Dimensões da Pulverizadora. Fonte: BDR 1628 – 12/2012 – Folheto técnico New 

Holland. 
Modelo SP2500 

Barra de pulverização Std (m) 24 

Barra de pulverização Opcional 27 metros 

Alturas Min./Máx. da barra (cm) 60/220 

Vão livre (cm) 1,60 (pneus R42) 

Rodados 13,6 x R38 Radial 
320/90 R42 Radial 

Distribuição de peso 50% dianteira, 50% traseira 

 

 

5.1.4 Máquina para Colheita 

Para a colheita foi considerado uma unidade dos tratores colheitadeira da fabricante 

New Holland modelos TC5070 e TC5070E. 
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Figura 5: Colheitadeira. Fonte: BDR 1623 – 11/2012 – Folheto técnico New Holland. 

 

Tabela 13: Dimensões das colheitadeiras. 
 Fonte: BRD 1623 – 11/2012 – Folheto técnico New Holland. 

Modelo TC5070 TC5070E 

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 cabine 3.815 mm 3.815 mm 

D. Largura da máquina 3.440 mm 3.440 mm 

E. Distância entre eixos 3.400 mm 3.400 mm 
*Com pneus 23.1-30R2 

 

 

5.2 Layout do Galpão 

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, área de lavagem, tanque de combustível e uma ETE 

para tratamento do efluente oriundo da lavagem das máquinas. 

 

5.2.1 Área de Trabalho 

 Nesta localidade onde serão realizados todas as manutenções nas máquinas e 

implementos e suas acoplagem e retirada. Sua importância é grande pois reparos que só 

poderiam ser realizados na cidade podem ser executados nesta área gerando economia de 

tempo e dinheiro com a parada do utilitário e transporte até a cidade para manutenção. 
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5.2.2 Área para Implementos 

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

enxadas rotativas e outros. É bom que haja lugar suficiente para estes estarem protegidos, ou 

seja que esse lugar seja parcialmente ou totalmente  cercado por questões de segurança. 

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. 

5.2.3 Armazenamento de Insumos 

 Local dentro do galpão destinado a armazenagem de produtos utilizados na cultivo da 

soja e para manutenção dos maquinários e implementos.  

5.2.4 Pátio de Manobra 

 Nesta área serão feitos além de manobras com os tratores e posicionamento de  

máquinas com implementos, terá finalidade dos operadores se habituar com a máquina e 

conferirem se está tudo certa antes de começar a tarefa. Essa área tem que estar bem 

compactada e de preferencia com brita espalhada para que não ocorra o surgimento de lama e 

nem poeira dependendo do tempo. 

5.2.5  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. 

5.2.6 Área de Lavagem 

 Área disposta para os equipamentos serem limpos antes de serem armazenados e uma 

área pavimentada e impermeabilizada com drenos que direcionam o efluente gerado até o 

sistema de tratamento. 
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5.2.7 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: 

 
Figura 6: Tanque de combustível, inclinação para facilitar dreno de água e sujeira. 

 

 

5.2.8 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 

5.2.9 Layout Final 
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O Layout final do Galpão pode ser visto na figura abaixo. 

 

Figura 7: Layout geral do Galpão. 
 

5.3 Cargas Atuantes 

5.3.1 Vento 

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

trabalhos: 

 

V0- Velocidade do Vento Típico m/s – Conforme mapa de isopletas, a para região do Paraná 

se encontra entre as curvas de valores de 40 a 45 m/s. Logo foi utilizado a média desses 

valores - 42,5 m/s; 

 

S1- Fator topográfico - Como se trata de uma área de plantio de soja a topografia da 

propriedade  plano ou quase plano, adotado-se  S1= 1; 
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S2- Fator Rugosidade e Dimensões Edificação - Como estamos considerando um galpão 

com dimensões de altura de 5 metros, largura de 15 metros e comprimento de 30 metros, na 

tabela Segue-se a categoria III, Classe A, rugosidade 3, H = 5, levando a S2 de 0,70; e 

S3- Fator Estatísco– Grupo 3, com S3 valendo 0,95. 

 

 Após definirmos esses valores, calcula-se o Vk. 

Vk= 42,5 x 1 x 0,70 x0,95  = 28,26 m/s 

 

Usando na fórmula do q(N/m²) 

 

q(N/m²) = 0,613 x Vk² = 0,613 x (28,26)² = 489,56 N/m² ou 48,95 Kg/m² 

q(kgf/m²) = Vk²/16 = 49,91 kgf/m² 

 

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= - 1,0, Sotavento Cp= + 1,1  

Chegando ao qfinal= q x Cp 

qfinal para o Barlavento . 

qfinal= q x Cp =  48,95 x 1,0 =  48,95Kg/m² 

qfinal para o Sotavento . 

qfinal= q x Cp =  48,95 x 1,1 =  53,84Kg/m² 

 

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

resultado pois ilustra a pior situação. 

 

 

5.3.2 Outras Cargas 

Para o cálculo das demais cargas, será considerados: 

 

 Densidade da Madeira – 1.040 kg/m³(Eucalipto Citriodora) 

 Resistência a Compressão da Madeira – C40 (Eucalipto Citriodora) 

 Densidade do Concreto das Sapatas –   2.300 kgf/m³ 
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 Resistência do Concreto da Sapata FCK – 20MPa 

 Carga da telha = Ca = 90 Kg/m² e sobrecarga: Sc = 60 Kg/m². Peso de Carga e 

Sobrecarga: Ca+Sc = 150 Kg/m² 

 Diametro da Madeira para o pilar  = 18 cm 

 Módulo da Elasticidade = 168.600 

 

 

5.4 Dimensionamento 

Para desenvolvimento deste projeto, foi considerado geometria retangular com 32 

metros de comprimento e 15 metros de largura com uma  área disponível de 25 m² para o 

estacionamento das máquinas, pé direito de 5 metros (Altura da maior máquina – 4,5 metros), 

orientação no sentido Leste-Oeste e Cobertura da parede até 80% da do Pé -direito. 

 

 Considerando o espaçamento entre os pilares de 4 metros, o beiral do telhado com 

espaçamento de 0,4 metros e a metade do galpão com 7,5 metros podemos definir a área de 

influencia que será exercida em cada pila. Com isso definimos área de influencia do pilar. 

 

 
Figura 8: Desenho dos pilares e área de influencia 

 

5.4.1 Estrutura do Telhado 

Para o traço do concreto, adotaremos a tabela segundo Baêta e Melo (1999),  
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Tabela 12: Traço do cimento. Fonte: Retirado de BAÊTA,1999.

 
 

5.4.2  Estrutura do Galpão 

De acordo com os parâmetros definidos nos parágrafos anteriores, vamos realizar o 

dimensionamento da estrutura do galpão. 

 Carga resultante = 203,84 kg/m² 

Área de Influencia do Pilar = 4,00 x 7,90 = 31,60 m² 

Carga Resultante sobre o Pilar = 203,84 kg/m² x 31,60 m² = 6.441,40 kg 

Carga  sobre as terças = 203,84 kg/m² x (4,00 x 1,10) m² = 896,89 kg 

Peso da Terça = 1.040 kg/m³ x 0,075m x 0,115m x 4m = 35,90 kg 

Peso do Pilar = ( x (0,18)²/4) x 5 x 1.040 kg/m³= 132,00 kg 

 

Calculo de índice de Esbeltez, 

휆 =  
Comprimento de Flambagem

푅푎푖표 푑푒 퐺푖푟푎çã표  
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Como a geometria do pilar de madeira é circular,  = 0,18m o Raio de Giração é 

expresso por: 

푖 =  
Ø
4 

Logo, o calculo do índice de Esbeltez ficará: 

 

휆 =  
Comprimento de Flambagem

 Ø4

 

휆 =
5

0,18
4

= 111,11 

De acordo com o Baêta e Melo (1999), a peça será classificada como Longa, pois o 

seu valor de 휆 está definido entre 휆  ≤  휆 ≤ 140, para o Eucalipto adotamos o valor de 

휆 = 71. 

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

flambageme a tensão atuante. Para peças classificadas como Longas, a relação para aprovação 

no teste é a seguinte: 

휎  ≥  휎   

 

Para o calculo da tensão de flambagem com está classificação de peças usaremos a 

seguinte equação: 

휎 =  
휋 .  푀ó푑.퐸푙푎푠푡푖푐푖푑푎푑푒

4 . 휆   

휎 =  
휋 .  168.000
4 . (111,11) = 33,6푘푔푓/푐푚² 
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Para o calculo da tensão de atunte sobre o pilar teremos que considerar todas as forças 

de compressão que serão exercidas sobre o pilar. 

 Cargas de Compressão= 6.441,40 +896,89 + 35,90+ 132,00  = 7506,23 kg 

Para o calculo da tensão atuante usaremos a fórmula que relaciona as forças de 

compressão com a área da seção transversal do pilar. 

휎 =  
푃
푆 

O como trata-se de uma seção circular, o valor de S se dará segundo a fórmula: 

푆 =  
휋 .퐷

4  

Aplicando os valores as fórmulas temos: 

휎 =  
7506,23
휋 . 18

4

= 29,5푘푔푓/푐푚² 

O comparando os valores das tensões de flambagem com a tensão atuante, concluímos 

que a condição para a utilização deste tipo de pilar esta em conformidade. 

 

5.4.3 Fundação - Sapata 

Para realizarmos o calculo da sapata tomaremos como a altura da sapata uma distância 

de 0,50 metros. Adotaremos para o galpão sapatas da geometria quadrada. 

0,50m . X . X . 2.300 kgf/m³ = 1.150 X²  

Somando todos os cargas do galpão  temos : 

6.441,40 +896,89 + 35,90+ 132,00 + 1150 X² = 7506,23+ 1150, X² 

Como sabemos que tensão é proporcional a razão do peso pela área logo temos: 
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 20.000 (capacidade de suporte do solo)= 7506,23+ 1150, X²/X² 

Fazendo as contar chegaremos na conclusão que a sapata terá: 

X= 0,77m aproximando temos  X=0,80metros 

 Confirmação da proporção da sapata: 

H = (B-b)/2  

H= (0,80 – 0,18)/2 = 0,31≤ 0,50 Ok, aprovado no primeiro teste. 

Volume de concreto/sapata  = 0,50m x 0,80m x 0,80m = 0,32 m³ de Concreto. 

Volume de concreto Total  = 0,50m x 0,80m x 0,80m x 18 = 5,8 m³6,00m³ de Concreto. 

Peso do Concreto/ Sapata = 0,50mx 0,80m x 0,80m x 2.300kgf/m³ =  736 kgf 

Peso Total de Concreto =  736kgf x 18 sapatas =  13, 248 T  

Segundo o traço que adotamos da tabela de traços de concreto, 1:3:6  temos a 

proporção de quantidade de cimento, areia e brita. 

Para 1 m³ de concreto, teremos 1:3,28:3,87 em peso logo 

Cimento (Kg) = 208x 1x 6 m³ = 1248kg 

Areia (Kg) = 208 x 3,28 x 6 m³  = 4094kg 

Brita (Kg) = 208 x 3,87 x 6 m³  = 4830kg 

 

Dest afeita 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 na Tabela abaixo: 
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Tabela 15: Dimensões do Pilar e Sapata 
Dimensões do Sapata (m) Dimensões da Pilar (m) 

Altura 0,50 
 

Altura 5,00 
Largura 0,80 

 
Diâmetro 0,18 

Profundidade 0,80 
   

 

 

5.5 Custos 

Com base nos valores consultados (ref. 07/2014), chegou-se aos valores apresentados: 

 

Tabela 16: Valores para os custos 
Material   Unidade   Quantidade   Valor Unitário (R$)  Valor (R$) 

Cimento 50Kg/saco 1248  23,91  596,79  
Areia 20Kg/saco 4094 1,99  407,35  
Brita 20Kg/saco 4830 3,99  963,59  
Madeia Eucalipto (D 18 cm) m³ 2,29 150,00  343,50  
Madeira  Tesouras  m³ 28,24  40,00  1.129,60  
Madeira - Forro   m² 336 24,87  8.356,32  
Telha de Fibrocimento  m² 264 16,00  4.224,00  
Tanque de Combustível Unid. 1 5.800,00   5.800,00  
Brita piso do Galpão (Nº 0) m³ 37 90,00  3.330,00  
Mão de Obra H/H 20%  -   5.030,23  

TOTAL= 30.181,38 
 

 

6. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Como sugestão para futuros trabalhos, o autor recomenda a escolha de outros mateiras, 

não só para poder apresentar novas possibilidades para os agricultores, assim como apresentar 

outra possibilidade de custos, assim como para outras localidades – como no caso do centro 

oeste. 
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7. CONCLUSÕES 

Com o desenvolvimento do presente trabalho, o autor espera ter podido contribuir 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. 

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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