
 
 

UNIVERSIDADE ALTO VALE DO RIO DO PEIXE - UNIARP 
CURSO DE ENGENHARIA CIVIL 

 
 
 
 
 
 
 

CLAUDIUS VINICIUS D. GRALEWSKI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CASA DE VEGETAÇÃO AGRÍCOLA EM ESTRUTURAS METÁLICAS  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAÇADOR 
2016 



 
 

CLAUDIUS VINICIUS D. GRALEWSKI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CASA DE VEGETAÇÃO AGRÍCOLA EM ESTRUTURAS METÁLICAS  
 
 
 
                                                                   

Projeto apresentado como exigência para a 
obtenção do título de Engenheiro Civil, do Curso 
de Engenharia Civil, ministrado pela Universidade 
Alto Vale do Rio do Peixe – UNIARP, sob 
orientação da professora Me. Gabriela Cassol e 
coorientação do professor Luiz Fernando Gardini 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CAÇADOR                                                                                                          
2016 

 



 
 

CASA DE VEGETAÇÃO AGRÍCOLA EM ESTRUTURAS METÁLICAS  
 
 
 
 
 

CLAUDIUS VINICIUS D. GRALEWSKI 
 
 

Este Trabalho de Conclusão de Curso foi submetido ao processo de avaliação pela Banca 

Examinadora para a obtenção do Título de:  

 

Bacharel em Engenharia Civil 

 

E aprovado na sua versão final em __15__/__06___/_2016___, atendendo as normas 

da legislação vigente da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe e Coordenação do 

curso de Engenharia Civil. 

 

 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA: 

 

 
Nome do Presidente: Me. Gabriela Cassol 
Universidade Alto Vale do Rio do Peixe – UNIARP 

 

 
Membro: Luiz Fernando Gardini 

Universidade Alto Vale do Rio do Peixe – UNIARP  



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradeço a minha família, na qual foi primordial para essa 

conquista, que embora distante foi o alicerce dessa vitória. 

Agradeço todos os professores, em especial a minha distinta 

orientadora Gabriela Cassol e ao meu amigo co-orientador Luis 

Fernando Gardini, pela paciência, suporte e dedicação em 

transmitir seus conhecimentos e por terem me aceito como 

orientado, pois foram imensamente significantes nesse projeto, 

me proporcionaram conhecimentos para a minha formação 

profissional.  

А palavra mestre, nunca fará justiça аоs professores dedicados 

аоs quais sеm nominar, terão оs meus eternos agradecimentos. 

Um agradecimento em especial à minha grande amiga Jussara 

Zambom, na qual eu jamais vou esquecer suas frases de apoio 

e de valência, fica aqui minha eterna gratidão. 

Aos meus colegas de faculdade e de trabalho, pela 

compreensão em momentos delicados.  Aos meus amigos, 

companheiros, irmãos, muito obrigado por me acolherem como 

amigo, vocês foram uma segunda família, independente da 

distância, vocês foram cruciais nesse processo. 

E a todos qυе direta оυ indiretamente fizeram parte dessa 

jornada, que de alguma forma depositaram um pouco de sí em 

meu caminho, о mеυ muito obrigado. 



 
 

RESUMO 

 

O presente projeto apresentado está sendo idealizado na empresa Horticultura, 

localizada no município de Caçador - SC, que visa aperfeiçoar o controle de uma casa 

de vegetação através da tecnologia, exibindo as vantagens desta tecnologia, expondo 

possíveis soluções que possam contribuir contra ameaças externas e criar um 

microclima que satisfaça a necessidade de determinadas espécies sensíveis a 

mudanças extremas de temperatura, otimizando assim, a transmissão da radiação 

solar. Este sistema de implantação tem como função aperfeiçoar a qualidade e a 

previsibilidades das culturas, implicando no domínio de fatores climáticos, tais como, 

temperatura, radiação solar, umidade, nível de dióxido de carbono interno, tal como, 

a preservação da cultura como os intempéries climáticos e pragas, visando um 

ambiente propício para cultivo de plantas medicinais para o estudo do curso de 

Farmácia da UNIARP. Neste estudo, foram avaliadas as implicações da forma na 

distribuição de tensões em elementos estruturais e nas condições do conforto 

ambiental de estufas agrícolas em arco. As variáveis que definiram as formas 

avaliadas foram embasadas nos parâmetros da norma brasileira NBR 16032 

(ABNT,2012). 

 

Palavras – chave: Estufa. Estruturas metálicas. Plantas medicinais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 



 
 

ABSTRACT 

 

This project presented, is being designed in Horticulture company, located in the 

municipality of Caçador - SC, which aims to improve the control of a greenhouse 

through technology, displaying the advantages of this technology, exposing possible 

solutions that can contribute from outside threats and create a microclimate that 

satisfies the need for certain species susceptible to extreme temperature changes, 

thereby optimizing the transmission of solar radiation. These deployment systems 

function is to improve the quality and predictability of crops, resulting in the field of 

climatic factors such as temperature, solar radiation, humidity, internal carbon dioxide 

level, such as the preservation of culture with the weather weather and pests, seeking 

a conducive environment for cultivation of medicinal plants for the study of Pharmacy 

course of UNIARP. In this study, the implications of the stress distribution 0medium 

were evaluated in structural members and environmental comfort conditions in 

greenhouses arc. The variables that defined the forms evaluated were based on the 

parameters of the Brazilian standard NBR 16032 (ABNT, 2012). 

 

Keywords: Metal structure. Greenhouse. Medicinal plants. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Figura 1 - Processo de aquecimento dentro de uma estufa ...................................... 10 

Figura 2 – Limpeza do polietileno .............................................................................. 17 

Figura 3 – Sistema de gotejamento ........................................................................... 24 

Figura 4 – Tipos de estufas quanto a sua forma e tamanho ..................................... 27 

Figura 5 – Sistema passivo de ventilação ................................................................. 32 

Figura 6 – Sistema ativo de ventilação ...................................................................... 32 

Figura 7 – Foto de um sistema ativo de ventilação ................................................... 33 

Figura 8 – Vista frontal de uma treliça ....................................................................... 41 

Figura 9 – Orientação da estufa ................................................................................ 42 

Figura 10 – Localização do município de Caçador - SC ........................................... 46 

Figura 11 – Localização aérea de estufa .................................................................. 46 

Figura 12 – Terreno cedido ....................................................................................... 47 

Figura 13 - Modelo a ser adotado ............................................................................. 48 

Figura 14 – Tipo de estrutura – Pesos em kN /m² ..................................................... 52 

Figura 15 - Telha trapezoidal 40/1020 ....................................................................... 53 

Figura 16 – Isopletas ................................................................................................. 54 

Figura 17 - Fator topográfico ..................................................................................... 55 

Figura 18 – Fator rugosidade do terreno ................................................................... 56 

Figura 19 - Fator estatístico....................................................................................... 57 

Figura 20 - Perfil em "I" Pilar W 200 x 19,3 ............................................................... 59 

Figura 21 - Tabela de perfis em "I" aço minas ........................................................... 60 

Figura 22 - Valores do Coeficiente de Flambagem (K) ............................................. 60 

Figura 23 -  Chapas parafusadas .............................................................................. 64 

Figura 24 - Dimensões do parafuso A 325 ................................................................ 65 

Figura 25 - Área líquida da peça ............................................................................... 66 

Gráfico 1 – Clima do município de Caçador – SC ..................................................... 14 

Gráfico 2 -  Transmitância luminosa de estufas ........................................................ 28 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 – Temperatura ideal para cada cultivo ....................................................... 15 

Tabela 2 – Umidade ideal para cada cultivo.............................................................. 21 

Tabela 3 – Modelos de formas de cobertura de casas de vegetação ....................... 30 

Tabela 4 - Pilares intermediários e extremidades ........ Erro! Indicador não definido. 

Tabela 5 - Tipo de estrutura - Peso em KN/m² .......................................................... 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ......................................................................................................... 7 

1.1 APRESENTAÇÃO DO TEMA ................................................................................ 7 

1.2 PROBLEMA .......................................................................................................... 7 

1.3 JUSTIFICATIVA .................................................................................................... 8 

1.4 OBJETIVOS .......................................................................................................... 8 

1.4.1 Objetivo Geral .................................................................................................... 8 

1.4.2 Objetivos Específicos ......................................................................................... 8 

1.5 METODOLOGIA .................................................................................................... 9 

2 DESENVOLVIMENTO ............................................................................................. 9 

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO .................................................................................. 10 

2.1.1 Estufa Agrícola ................................................................................................. 10 

2.1.2 Plantas Medicinais ........................................................................................... 12 

2.1.3 Variáveis Climáticas ......................................................................................... 12 

2.1.3.1 Relação energia - Planta - Ambiente ............................................................. 14 

2.1.3.2 Temperatura máxima ou mínima ................................................................... 15 

2.1.3.3 Luminosidade ................................................................................................ 16 

2.1.3.4 Altitude .......................................................................................................... 18 

2.1.3.5 Latitude .......................................................................................................... 19 

2.1.3.6 Umidade relativa ........................................................................................... 20 

2.1.3.7 Dióxido de carbono (CO2) ............................................................................. 21 

2.1.3.8 Irrigação ........................................................................................................ 22 

2.1.3.8.1 Gotejamento ............................................................................................... 23 

2.1.3.9 Vento ............................................................................................................. 24 

2.1.3.10 O Sombreamento ........................................................................................ 25 

2.1.4.1 Dimensões da edificação .............................................................................. 28 

2.1.4.2 Forma da estufa ............................................................................................ 29 



 
 

2.1.4.3 Ventilação ...................................................................................................... 31 

2.1.4.4 Orientação ..................................................................................................... 33 

2.1.4.5 Materiais de cobertura ................................................................................... 33 

2.1.5 Utilizações do Aço Estrutural ............................................................................ 35 

2.1.5.1 Características do aço ................................................................................... 35 

2.1.5.2 Estrutura – Cargas atuantes .......................................................................... 37 

2.1.5.3 Proteção contra corrosão .............................................................................. 38 

2.1.5.4 Elementos Estruturais ................................................................................... 40 

2.2 METODOLOGIA E MATERIAL ........................................................................... 41 

2.2.2 Metodologia ...................................................................................................... 42 

2.2.2.1 Localização da estufa .................................................................................... 42 

2.2.2.2 Fatores climáticos da região .......................................................................... 42 

2.3 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS ........................... 43 

2.3.1 Materiais a serem utilizados na confecção da estufa ....................................... 44 

2.3.2 Definição dos fatores climáticos ....................................................................... 45 

2.3.3 Localização da estufa ....................................................................................... 45 

2.3.4 Projeto Arquitetônico ........................................................................................ 47 

2.3.4.1 Descrições gerais .......................................................................................... 47 

2.3.4.2 Características gerais da estrutura proposta. ................................................ 48 

2.3.4.3 Análise do projeto arquitetônico .................................................................... 49 

2.3.5 Projeto de estruturas metálicas ........................................................................ 49 

2.3.5.1 Pré – análise estrutural .................................................................................. 50 

2.3.5.2 Definição de esforços .................................................................................... 50 

2.3.5.3 Dimensionamento dos pilares ....................................................................... 59 

2.3.5.4 Dimensionamento das chapas de fixação ..................................................... 63 

2.3.5.5 Parafusos de fixação ..................................................................................... 64 

2.3.5.6 Dimensionamento da junta de ligação do pilar ao solo ................................. 67 



 
 

3 CONCLUSÃO ........................................................................................................ 69 

REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 70 

APÊNDICES ............................................................................................................. 75 



7 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 APRESENTAÇÃO DO TEMA 

 

A estufa é uma estrutura capaz de absorver o calor proveniente do sol, deste 

modo, mantendo em seu interior um microclima ideal para produção de diversas 

espécies que necessitam de condições controladas, protegendo as culturas contra o 

vento, chuva, granizo, temperaturas extremas que predominam na região de Caçador 

– SC, assim como, o menor índice de pragas e doenças que eventualmente possam 

surgir.  

Visando uma solução para proteger a produção de hortaliças, a escolha do tipo 

de estrutura é primordial para o tipo de planta a ser cultivado, por isso a necessidade 

de se estudar o modelo mais adequado. Viabilizando a necessidade de promover as 

condições ideais, para o crescimento das plantas e culturas, procurando otimizar a 

transmissão de radiação solar, umidade, temperatura e níveis de CO2 em condições 

de ambiente controlado, para melhorar a produção intensiva de diversas culturas e 

cujas dimensões permitem o trabalho de pessoas no seu interior, evitando ao máximo 

a contaminação e interferência humana.  

Nos dias de hoje, nota-se um aumento no consumo de plantas medicinais e de 

medicamentos à base de plantas em todas as classes sociais no Brasil e no mundo.  

O presente projeto visa projetar uma estrutura que sirva como guia para 

pesquisa de acadêmicos no curso de farmácia que queiram produzir medicamentos à 

base de plantas. A procura de medicamentos naturais vem crescendo entre a 

população. Os motivos são o alto custo dos medicamentos tradicionais. Uma horto de 

referências será importante para que a população e acadêmicos não sejam lesados, 

contribuirá para expandir o emprego de medicamentos fitoterápicos. 

 

1.2 PROBLEMA 

 

A denominação estufa ou abrigo deve ser utilizada quando o objetivo é o 

aquecimento do ambiente, o que ocorre sob condições de inverno do Sul brasileiro 

para o cultivo de diversas culturas. 

A elaboração desse trabalho foi iniciada com a finalidade de contribuir com a 

qualidade das plantas medicinais. A partir disso, surgiu a necessidade de implantar 
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uma casa de vegetação, mas como satisfazer a necessidade do clima da região de 

Caçador? 

Sendo que a utilização deste tipo de cultivo, em ambiente protegido, pode evitar 

alguns problemas, impedindo que as plantas fiquem suscetíveis às intempéries, por 

meio do controle do ambiente interno.  

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

  

O projeto da estufa surgiu da necessidade do curso de farmácia da UNIARP de 

Caçador em possuir um laboratório adequado para fins de pesquisas e de métodos 

alternativos para sintetizar compostos químicos provenientes de ervas, substituindo o 

uso por compostos químicos de drogas convencionais. Os efeitos de mudanças 

climáticas já não podem mais ser ignorados, tendo em vista isso, o projeto da estufa 

agrícola climatizada sustentável, visa contribuir nos trabalhos de pesquisa do curso 

de Farmácia com uma moderna casa climatizada para cultivo, manuseio e condução 

de experimentos de vegetais para uso de antibióticos, que sem a mesma, inviabilizam 

devido ao clima que a região apresenta, solucionando a demanda de estudos precisos 

de ervas e minimizando a interferência e contaminação da parte humana, tendo uma 

possibilidade mínima de erros. 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo Geral  

 

Projetar um protótipo de estufa em estruturas metálicas, para futuramente usá-

la para controlar de forma automatizada o cultivo de plantas medicinais para diversos 

cursos da UNIARP. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos   

 

Os objetivos específicos deste trabalho são: 

 

a) Otimizar e gerenciar alguns fatores ambientais, tais como: temperatura, 

umidade, níveis de CO2 e luz; 
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b) Escolha de um adequado sistema de ventilação, arrefecimento do ambiente e 

assim evitar a proliferação de fungos e bactérias, mantendo um equilíbrio de 

temperatura; 

c) Projetar a estufa (arquitetônico e estrutural); 

d) Calcular a carga de vento na estrutura; 

e) Estimar a área e o custo de investimentos necessários; 

f) Verificar, entre as variáveis e os fatores estudados, qual a configuração ideal 

para o dimensionamento da estufa de acordo com o terreno.  

 

1.5 METODOLOGIA 

 

 Assim, no presente trabalho, a pesquisa das condições de exposição ambiental 

é conduzida de acordo com as necessidades das plantas medicinais em terem um 

ambiente apropriado para estudo das mesmas. Para tal, é necessário a determinação 

das condições quantitativas e qualitativas que devesse ser atendida e as técnicas de 

avaliação que oportunizam averiguar, se determinada construção, ou parte 

constituinte, contempla aos requisitos mínimos para um satisfatório estudo, adotando 

critérios mínimos para uma melhor eficiência. 

 Em virtude disso, foi pesquisado diversos fatores que influenciam no 

desempenho da estufa, tais como: Projeto arquitetônico, orientação da edificação, 

características dos materiais a serem empregados, cobertura, fatores climáticos, 

luminosidade, irrigação e até mesmo o formato da estufa, que melhor possa se adotar 

no padrão do clima da região. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 DESENVOLVIMENTO 
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2.1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1.1 Estufa Agrícola 

 

A origem de uma estrutura protegida pelas variáveis do tempo, surgiu aos 

meados do século 77 A.C., quando o imperador Tibérios, exigia que fosse servido a 

mesa pepinos frescos, devido a esse capricho, seus jardineiros tiveram uma ideia de 

cultiva-los em um ambiente controlado, conhecido como specularium, cestas portáteis 

que permitiam o fácil deslocamento, naquela época não se existia vidro, sendo assim, 

foi utilizado folhas finas e transparentes de mica, uma pedra translucida que permitia 

a entrada de luz solar (MARTINS, 2015).   

Os parâmetros ambientais mais importantes a serem controlados para obter o 

melhor clima na estufa são: luminosidade, temperatura, umidade relativa e dióxido de 

carbono. São os elementos mais importantes de uma estufa, pois exerce a função 

essencial no crescimento e desenvolvimento das plantas, o incorreto controle favorece 

no crescimento indesejado de fungos e doenças na plantação. Sendo que os 

parâmetros dependem da espécie da planta cultivada (VAISALA, 2015). 

Conforme verificamos na Figura 1, em uma estufa onde a fonte de calor é o sol, 

normalmente utilizado para cultivar diversas variedades de plantas, o aquecimento dá-

se essencialmente porque a convecção é suprimida, onde o movimento do ar 

acontece apenas por diferença de densidade (MARTINS, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Processo de aquecimento dentro de uma estufa 



11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (Amazonaws, 2015) 

 

A estufa ficou muito conhecida pelo “efeito guarda-chuva”, que minimiza os 

efeitos da presença da água na planta, mas, hoje, queremos evoluir esse conceito e 

trabalhar o controle do clima total, que é um avanço da tecnologia que vai além do 

“efeito guarda-chuva”. O objetivo é ter um maior controle da temperatura, da umidade 

relativa, da iluminação e de todos os fatores que possam influenciar no 

desenvolvimento da planta (SANCHEZ; FIGUEIREDO, 2011). 

A adoção de estufas agrícolas apresenta as seguintes vantagens:  

 

a) Possibilidade de se produzirem produtos fora da época normal;  

b) Aumenta a produtividade da cultura;  

c) Possibilita o controle do ambiente; 

d) Maior precocidade;  

e) Melhor controlo das pragas e doenças;  

f) Aumento das produções;  

g) Reduz o consumo de água, já que o sistema fechado reduz a 

evapotranspiração; 

h) Trabalho em melhores condições de comodidade e segurança;  

i) Melhor proteção contra os rigores do clima.  
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A adoção de estufas agrícolas apresenta as seguintes desvantagens:  

  

a) Encargos de produção;  

b) Exigência de maior especialização dos agricultores;  

c) Consumo energético;  

d) Maior utilização de pesticidas;  

e) Impacto ambiental. 

 

2.1.2 Plantas Medicinais 

 

Uma planta é tida como medicinal por possuir substâncias que têm ação 

farmacológica (atuação dos componentes químicos das plantas no organismo). Estas 

substâncias são denominadas princípios ativos (JORGE, 2013). 

A planta medicinal constitui uma unidade terapêutica, todos os princípios ativos 

formam um fitocomplexo que interage entre si e com outras moléculas aparentemente 

inativas, este fitocomplexo representa a unidade farmacológica integral da planta 

medicinal (JORGE, 2013). 

Para se cultivar ervas medicinais em uma estufa é preciso antes de tudo, 

compreender muito bem as espécies que serão cultivadas, principalmente quanto às 

exigências ambientais e nutricionais, ou seja, dominar as necessidades fisiológicas do 

plantio. Assim como, o ambiente em que serão cultivadas, não só em termos de 

localização, mas de região, colhendo informações sobre temperaturas presentes 

(mínima e máxima), período de maior pluviosidade, dominância de ventos, culturas 

adjacentes, predominância de ventos, e delonga de uma mesma cultura 

(PURQUEIRO; TIVELLI, 2006). 

Consideram-se plantas medicinais aquelas que possuem, em um ou mais 

órgãos, substâncias utilizadas com finalidade terapêutica, ou que sejam ponto de 

partida para a síntese de produtos químicos e farmacêuticos. E os compostos 

quimicamente ativos responsáveis pela ação terapêutica são denominados “princípios 

ativos” (MARTINS et al., 2003). 

 

2.1.3 Variáveis Climáticas  
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O correto levantamento das informações climáticas, aliado ao conhecimento 

das condições de desenvolvimento da espécie que se pretende cultivar (temperatura, 

umidade, luminosidade, concentração de CO2 e nutrição) em ambiente protegido vão 

permitir à otimização dos benefícios que esta ferramenta chamada estufa pode trazer. 

Para que se tenha ciência da importância disto, ressaltamos que profissionais 

habilitados como engenheiros agrícolas ou engenheiros agrônomos são aptos a 

dimensionar com precisão de 0,5ºC nos projetos de estufas as temperaturas 

incidentes em seu interior ao longo do ano (JUNIOR, 2005). 

No caso do Brasil as interferências externas às estufas ficam basicamente 

condicionadas à ação de ventos e das chuvas. Na região Sul do país ou em climas de 

altitude (regiões serranas), principalmente, o acúmulo de calor viabiliza a produção 

fora de época (no inverno principalmente), além de abreviar o ciclo da cultura. Nestas 

condições devemos orientar a estufa, com a sua maior dimensão (comprimento), 

alinhada com o eixo Norte-Sul da rosa dos ventos de maneira a receber a máxima 

carga de radiação solar. Nas demais regiões, o excesso de calor e as altas 

temperaturas alcançadas no interior da estufa farão com que a planta cesse a 

atividade fotossintética nessas condições. Por isso, recomenda-se o posicionamento 

ao longo do eixo leste-oeste da rosa dos ventos, situação que reduz a incidência de 

radiação em mais de 20% (JUNIOR, 2005). 

Quando se cultiva planta medicinal deve-se observar a influência que os fatores 

climáticos têm sobre o seu desenvolvimento, podendo variar com a espécie estudada, 

tendo em vista que a produção de princípios ativos pode diminuir ou aumentar 

(AZEVEDO; MOURA, 2010). 

A aplicação do sistema consiste na montagem de sensores de temperatura, 

umidade e atuadores como umidificadores, resistências elétricas e/ou aquecedores 

industriais para manter a temperatura, ventiladores, exaustores e sistemas de 

irrigação. Esses equipamentos serão comandados por um sistema supervisório de 

visualização gráfica, facilitando seu entendimento a qualquer pessoa que vier a tomar 

alguma decisão na demonstração dos dados gerados pelo sistema (SILVA, 2013).  

Caçador tem um clima quente e temperado, existe uma pluviosidade 

significativa ao longo do ano. Mesmo o mês mais seco ainda assim tem muita 

pluviosidade. De acordo com a Köppen e Geiger o clima é classificado como Cfb. A 

temperatura média anual em Caçador é 16.3 °C.  
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A pluviosidade média anual é 1707 mm, abaixo segue gráfico apresentado que 

descreve acerca do clima na cidade e Caçador:  

 

Gráfico 1 – Clima do município de Caçador – SC 

 
Fonte: (Climate-data,2014) 

 

Dessa forma, a temperatura adequada é de grande valia com relação ao 

presente estudo, tendo em vista, que influência diretamente no clima da estufa, o que 

poderá ser melhor explanado abaixo.  

 

2.1.3.1 Relação energia - Planta - Ambiente 

 

 A fonte primária de energia é considerada o sol, tendo em vista que aquece 

durante o dia o ambiente, as plantas, estruturas e o solo da estufa, já no período 

noturno, a referida energia é reemitida pela estufa na forma de ondas longas por perda 

de ar quente, vapor de água entre outras. Ocorre uma permanente troca de energia e 

gases (vapor de água, dióxido de carbono, etc.) entre a estufa e o ambiente externo. 

Uma situação que se pode exemplificar é na Região Sul do Brasil ou em climas de 

altitude, especialmente em regiões serranas, onde o acúmulo de calor viabiliza a 

produção fora de época, no inverno principalmente, abreviando-se o ciclo da cultura 

(JUNIOR; HONÓRIO, 1998).  

Dessa forma, é importante que para o cultivo em estufas, o 

produtor/empresário, tenha consciência da necessidade de possuir pelo menos um 
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termômetro de “máxima e de mínima”, podendo desse modo, coletar dados de 

temperatura regularmente no interior da estufa. De posse desses valores de 

temperatura, poderá aplicá-los à Equação 1 e, com o auxílio do Gráfico 1, saber se as 

plantas estão realizando fotossíntese (JUNIOR; HONÓRIO, 1998).   

 

!" = #$%&×'#()%#*+,.'%#*-/.0          (01) 

 

Onde: 

Tm = temperatura média (ºC), 

T9 = temperatura às 9 horas (ºC), 

T21 = temperatura às 21 horas (ºC), 

Tmáx. = temperatura máxima (ºC), 

Tmín. = temperatura mínima (ºC). 

 

2.1.3.2 Temperatura máxima ou mínima 

 

O aumento da temperatura faz aumentar também a velocidade de crescimento 

da planta. Cada planta possui uma temperatura ótima de crescimento (em torno de 

25ºC para as plantas tropicais), ou seja, uma faixa de temperatura que fará com que 

a planta se desenvolva no tempo certo, sem perda na produção (PEREIRA; SANTOS, 

2010). 

A variação da temperatura influencia no desenvolvimento das espécies 

vegetais por interferir em processos como transpiração, respiração, fotossíntese, 

germinação, crescimento, floração e frutificação (CERMEÑO, 2005). 

 Cada planta necessita de uma faixa de temperatura específica para que seu 

ciclo de desenvolvimento não seja alterado. Fora dos valores limites da faixa de 

temperatura suportável pela planta, os resultados são perda de viveza e morte. A 

Tabela 1 indica faixas de temperaturas para determinados tipos de plantas.  

 

 

 

Tabela 1 – Temperatura ideal para cada cultivo 

Produto Temperatura ideal (°C) 
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Alface 14-18 

Espinafre 15-18 

Ervilhas 16-20 

Acelgas 18-22 

Aipo 18-25 

Feijão 18-30 

Tomate 20-24 

Pimenta 20-25 

Pepino 20-25 

Berinjela 22-27 

Melancia 23-28 

Melão 25-30 

Abobrinha 25-35 

Fonte: (Solerpalau,2006) 

 

Quando se cultiva planta medicinal deve-se observar a influência que os fatores 

climáticos têm sobre o seu desenvolvimento, podendo variar com a espécie estudada, 

tendo em vista que a produção de princípios ativos pode diminuir ou aumentar 

(AZEVEDO; MOURA, 2010). 

 

2.1.3.3 Luminosidade  

 

De acordo com Purqueiro e Tivelli, (2006) as diferentes regiões do Brasil, 

demonstram uma diminuição da luminosidade no interior da estufa. Pode-se variar a 

incidência de radiação solar dentro de um ambiente protegido, com relação ao meio 

externo cerca de 5 a 35%. Esses números alteram de acordo com o polietileno 

adotado (espessura e composição química), com a angulação do telhado, da estação 

e angulação do sol e também absorção, reflexão e absorção do material. Ainda neste 

sentido, segue os autores enunciando que:  

 

Qualquer que seja a região de produção, não se pode ter estruturas 
construídas ao lado de árvores ou construções que projetam sua sombra 
sobre o ambiente protegido, mesmo que seja apenas por algumas horas 
durante o dia. Estruturas geminadas, também geram faixas de sombreamento 
sobre as culturas em seu interior (PURQUEIRO; TIVELLI, 2006, p.4). 
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Independente da região a ser construída a estufa, não se recomenda ter 

estruturas construídas, visto que possam projetar sombreamento sobre a casa de 

vegetação (PURQUEIRO; TIVELLI, 2006). 

Componente fundamental para o processo de fotossíntese, a partir do qual as 

plantas se desenvolvem, a transmissão de luz passa a adquirir, cada vez mais, 

contornos tecnológicos para atender às necessidades específicas de luminosidade de 

cada planta. Obstáculos físicos como plásticos difusores ou leitosos, e telas de 

sombreamento ou telas coloridas (fotoconversoras) possibilitam o controle e alteração 

da luz que chega às plantas, influenciando diretamente no seu crescimento, 

florescimento e produtividade (PURQUEIRO; TIVELLI, 2006). 

De acordo com Monteiro (2011), especialista em ambiciência da Unicamp, este 

ocorre porque a luz do sol – interpretada como uma onda eletromagnética – atravessa 

o plástico da estufa e incide nos objetos internos. Estes, por sua vez, absorvem a 

radiação e emitem radiação infravermelha (calor) que fica retida no interior da estufa, 

impedida de sair porque o plástico é “opaco” a ela, tendo um efeito cumulativo. Além 

disso, a troca de calor com o ambiente externo por condução é dificultada porque o ar 

de fora também está quente e o plástico é um condutor de calor ruim (PURQUEIRO; 

TIVELLI, 2006). 

Outro fator a ser considerado, é o acúmulo de pó sobre o polietileno, que por 

sua vez diminui a luz dentro da casa de vegetação. Antes do período do inverno, 

recomenda-se a limpeza da cobertura, com uma vassoura ou uma espuma, conforme 

figura 2 (PURQUEIRO; TIVELLI, 2006).  

 

Figura 2 – Limpeza do polietileno 

 

Fonte: (IAC,2006) 
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Em se tratando de cultivos sensíveis quando há excesso de luminosidade, é 

necessário o uso de malhas sintéticas de sombreamento, com 30 a 50% de sombra, 

colocadas no interior da estrutura à altura do pé direito, soluciona satisfatoriamente o 

problema.  Em relação à iluminação artificial em ambiente protegido, justifica-se 

quando diz respeito a culturas de alto valor agregado e sensíveis ao fotoperíodo, como 

algumas flores e plantas ornamentais. Salienta-se que sempre que se altera a 

intensidade luminosa no interior do ambiente protegido, modificam-se, também outros 

parâmetros agro meteorológicos, como temperatura e umidade relativa do ar 

(PURQUEIRO; TIVELLI, 2006). 

 

2.1.3.4 Altitude  

 

Os efeitos da altitude estão relacionados com a temperatura – à medida que 

aumenta a altitude, a temperatura diminui em cerca de um grau a cada 200 metros e 

aumenta a intensidade luminosa (insolação), interferindo no desenvolvimento das 

plantas e na produção de princípios ativos (RODRIGUES, 2007). 

A altitude refletirá diretamente na temperatura, pois locais de altitudes menores 

são mais quente do que locais mais altos. Para um produtor que possui propriedade 

em locais mais altos e com a face do terreno voltada para o sul, a escolha deverá ser 

bem criteriosa devido a menor temperatura, menor incidência dos raios solares e mais 

umidade. A sua opção será reduzida para aquelas que preferem clima mais ameno e 

resistem a geadas e ventos frios (RODRIGUES, 2007). 

Neste sentido Costa (2004, p.21) menciona:  

 

Plantas produtoras de alcalóides, quando em baixas altitudes, apresentam 
maior teor de princípios ativos, possivelmente devido a maior atividade 
metabólica em virtude das temperaturas maiores. Outras plantas, e, altitudes 
maiores, tem um aumento de produção de carboidratos e glicosídeos, pois a 
maior intensidade luminosa estimula a fotossíntese. 

 

Dessa forma, observa-se conforme as considerações do referido autor, a 

importância da latitude no processo de formação dos princípios ativos das ervas.  
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2.1.3.5 Latitude  

 

 Latitude é conceituada como a distância que determinada região se encontra 

da linha do Equador. Teoricamente, plantas cultivadas em latitudes equivalentes, 

norte e sul, tenderiam a ter o mesmo comportamento em relação ao desenvolvimento, 

época de floração e teor de princípios ativos (HARAGUCHI; CARVALHO, 2010). 

.  

Alguns estudos demonstraram que plantas cultivadas em latitude sul eram 
mais ricas em alcalóides que as cultivadas em latitude norte equivalente. Tais 
diferenças estão relacionadas, entre outros, com a inclinação da Terra e a 
influência das correntes marítimas sobre a temperatura (HARAGUCHI; 
CARVALHO, 2010, p.83). 

 

Fator este que se pode observar, em relação ao dente-de-leão, cujo cultivo em 

baixas altitudes, desenvolve uma planta normal, com folhas grandes, inflorescência 

com haste comprida e raízes curtas, no entanto, quando cultivado em altitudes 

maiores, suas folhas são pequenas, as hastes das inflorescências são curtas e as 

raízes, bastante compridas. Plantas produtoras de alcalóides, em baixas altitudes, 

apresentam maior teor de princípios ativos, possivelmente devido à maior atividade 

metabólica em virtude das temperaturas maiores (HARAGUCHI; CARVALHO, 2010). 

 

A grande maioria dos fatores do ambiente físico, frequentemente, está 
relacionada com a latitude, ou seja, as áreas equatoriais e tropicais recebem 
mais luz solar direta, são mais quentes e mais úmidas, numa mesma hora do 
dia, do que áreas subtropicais, que recebem menos luz solar direta, as 
temperaturas são mais baixas e são mais secas. Assim, maior produção e 
acúmulo de metabólitos secundários por uma planta nos limites equatorial, 
ao meio-dia, implicam não só em um horário mais quente como também com 
o maior teor de umidade no ar e isso pode não prevalecer para a mesma 
planta em outras latitudes onde, ao meio dia, a umidade do ar é mais seca 
(RODRIGUES, 2007, p.13). 

 

Desta forma pode-se constatar que a latitude não é fator limitativo de usar o 

cultivo protegido, uma vez que ela só condiciona detalhes operacionais, tais como a 

ventilação em regiões de baixa latitude com dias muito quentes e em zonas de alta 

latitude durante o Verão, ou os sistemas de isolamento usados durante o Inverno em 

latitudes altas, ou nas noites frias dos desertos (CRITTEN; BAILEY, 2002 apud 

MARTINS, 2015).  
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2.1.3.6 Umidade relativa  

 

A umidade relativa do ar, expressa em percentual (%) dentro de uma casa de 

vegetação, é estipulada conforme a temperatura do ambiente, numa relação 

inversamente proporcional e representa o valor de água existente na atmosfera.  Pode 

alterar cerca de 30 a 100% num período de 24 horas, uma vez que reduz durante o 

dia e eleva a noite (PURQUEIRO; TIVELLI, 2006). 

  

Ela está vinculada ao equilíbrio hídrico das plantas, onde um déficit pode 
alterar a evapotranspiração, alterando a capacidade do sistema radicular de 
absorver a água e o nutriente. Dessa forma, o manejo da umidade do ar, 
também vai depender da cultura visando-se atender sua fisiologia de 
crescimento e desenvolvimento (PURQUEIRO; TIVELLI, 2006, p.09). 
 

Para um adequado controle da umidade, é preciso à instalação de um 

mecanismo que seja capaz de aferir a leitura do ambiente, outrora é preciso a 

instalação de um higrômetro, da qual a leitura deve ser registrada diariamente às 12 

hrs, sendo instalado próximo ao marcador de temperatura. Com o monitoramento 

adequado, o responsável da estufa, será capaz de prever e determinar estratégias no 

transcorrer da cultura, mantendo a umidade dentro da faixa ideal estabelecida pelo 

responsável (PURQUEIRO; TIVELLI, 2006). 

 

Um efeito do excesso de umidade do ar no interior dos ambientes protegidos 
é a sua condensação na face interna do filme plástico de cobertura e 
conseqüente redução na transmitância da radiação solar. Para algumas 
culturas mais sensíveis, a queda dessas gotas promove o aparecimento de 
manchas nas plantas. Atualmente existem no mercado filmes plásticos “anti-
gotejo”, que auxiliam as gotas formadas a escorrer pelo lado interno do 
plástico para as laterais da estrutura. Deve-se ressaltar que o desenho da 
estrutura (formato) auxilia esse processo (PURQUEIRO; TIVELLI, 2006, 
p.09). 
 
 

Em algumas circunstâncias, o exagero de umidade dentro de uma estufa é 

decorrente da localização da casa de vegetação. Isso acontece, devido ela estar 

instalada em baixadas sujeitas ao acúmulo de neblina ou nas proximidades de 

represas e lagos. Nessa situação pouco se poder fazer, se viável, recomenda-se 

alterar a localização da estrutura, em razão, do excesso de umidade influenciar na 

produção da cultura. Em contrapartida, outras alternativas, de manuseio podem ser 

aplicadas para aumentar a umidade, como a pulverização do cultivo. Diante disso, a 
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água pulverizada ao evaporar das plantas ira ascender a umidade e reduzir a 

temperatura. Vide tabela 2 (PURQUEIRO; TIVELLI, 2006). 

 

Tabela 2 – Umidade ideal para cada cultivo 

Produto Umidade (%) 

Tomate e Pimenta 50-60 

Berinjela 50-60 

Melão e acelga 60-70 

Feijões 60-75 

Alface 60-80 

Melancia 65-75 

Ervilhas 65-75 

Abobrinha e aipo 65-80 

Morangos 70-80 

Pepino 70-90 

Fonte: (solerpalau,2006) 

 

Dessa forma, observa-se conforme acima apresentado, a importância que cada 

espécie necessita para seu desenvolvimento.  

 

2.1.3.7 Dióxido de carbono (CO2) 

 

As plantas consomem CO2 na reação fotossintética, combinando-o com a água 

para formar açúcares e oxigênio, dessa forma, a concentração de CO2 na estufa 

influencia muito a taxa de crescimento das plantas. Tendo em vista, que o nível de 

CO2 deve ser monitorado e controlado para possibilitar um crescimento melhor 

(VAISALA, 2013).  Ainda neste sentido o autor menciona:  

 

A concentração mais favorável de CO2 depende das espécies cultivadas. A 
maioria das plantações alcança as melhores taxas de crescimento com cerca 
de 1.000 ppm (partes por milhão). Uma alta atividade fotossintética pode 
reduzir a concentração de CO2 da estufa até o nível de 200 ppm, índice baixo 
o suficiente para surtir impacto negativo sobre o crescimento das plantas. 
Níveis muito baixos de CO2 limitam o crescimento, mas níveis muito altos de 
CO2 também são prejudiciais (VAISALA, 2013, p. 01).  
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Observa-se que as plantas são mais sensíveis a altas concentrações de CO2 

quando relacionadas aos seres humanos, atestando dessa forma, danos como folhas 

queimadas sob níveis altos de CO2. Consequentemente, a fertilização por CO2 

excessiva não é benéfica para as plantações, tendo em vista, que além de elevar os 

valores e pode ser perigosa também para os humanos (o limite médio de exposição 

por 8 horas é de 5.000 ppm de CO2) (VAISALA, 2013).  

 No decorrer do verão, é possível conservar um nível adequado de CO2 por 

meio da ventilação e abertura das zenitais, o que leva a estufa aos níveis de CO2 do 

ambiente externo, de cerca de 380 ppm, o que é possível nas estações mais frias, o 

que consequentemente acarreta a necessidade de adição de CO2 a partir de um 

gerador de CO2 ou de um cilindro de gás (VAISALA, 2013). 

 

2.1.3.8 Irrigação  

 

 A irrigação é considerada uma técnica a qual é utilizada na agricultura tendo 

por objetivo principal, o fornecimento controlado de água ás plantas em quantidade e 

período certo, para seu desenvolvimento e sobrevivência (MERA, s.d, p.13).  Segue 

ainda, o autor fazendo a seguinte menção em relação ao tema em tela:  

 

O sistema de irrigação utiliza uma precisão na qual a conservação de energia 
e a economia de água podem alcançar uma eficiência através do 
aperfeiçoamento estratégico de controle. Complementa a precipitação 
pluviométrica natural, e em certos casos, enriquece o solo com a deposição 
de elementos fertilizantes (Fertirrigação) (MERA, 2006, p.13  apud LINN et 
al., 2012, p.22).  
 

  
Devido ao processo de irrigação das hortaliças, o ambiente apresenta um alto 

índice de umidade, em função disso o material utilizado na estrutura é de aço 

galvanizado. 

Corrobora, Gomide et al. (1996) quando externa que o conhecimento da 

demanda hídrica das culturas envolve a relação de vários fatores ligados à planta, 

sendo estes, o solo e atmosfera, os quais permitem estabelecer o uso e o manejo 

adequados da irrigação e propõem um protótipo de lisímetro de pesagem com 

monitoramento automático, para avaliar as necessidades hídricas de culturas em 

casas de vegetação. 
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A água é o elemento essencial ao metabolismo vegetal, pois participa 
principalmente de sua constituição e do processo fotossintético. A planta, 
todavia, transfere para a atmosfera cerca de 98% da água retirada do solo. 
Devido a esse fato, o consumo de água das plantas normalmente se refere à 
água perdida pela evaporação na superfície do solo e pela transpiração 
(MOURA,1992 apud GONÇALVES, 2005, p.02). 
 

A irrigação pode ser conduzida por aspersão ou gotejamento, contudo a 

irrigação por aspersão, por molhar as folhas, provoca mais doenças de origem 

fúngica, assim como também proporciona lavagem dos agrotóxicos do que os 

métodos por gotejamento (ALVARENGA, 2004). 

Existem diferentes sistemas de irrigação que podem ser utilizados, porém para 

um projeto que propõe desenvolver um sistema automatizado de irrigação, com 

controle rígido de doenças, uma criteriosa análise de ervas medicinais, diminuição de 

mão de obra e redução no consumo de água, contribuindo assim para o meio 

ambiente, convém adotar um sistema automatizado, que possa ser mais adequado 

para um projeto, que visa uma criteriosa análise de dados de ervas medicinais. 

Baseado nesses conceitos de irrigação de uma estufa, o sistema mais propicio para 

irrigação de uma estufa, é o de gotejamento (ALVARENGA, 2004). 

Nesse projeto, optou-se por fazer irrigação por gotejamento, por ser eficaz, uma 

vez que haverá incidência de água diretamente na planta. A água excessiva aumenta 

a incidência de doenças e impede o arejamento da terra. Tanto o excesso quanto a 

escassez podem trazer prejuízos para o cultivo espécies sensíveis ao ataque de 

doenças não devem ser irrigadas por aspersão. 

 

2.1.3.8.1 Gotejamento 

 

Para escolher qual o melhor método de irrigação, é necessário avaliar qual se 

adapta melhor em cada situação, pois existem vantagens e desvantagens no emprego 

de cada uma delas. Os sistemas mais apropriados que se enquadra ao presente 

estudo de uma estufa de ervas medicinais é o sistema de irrigação por gotejamento. 

As vantagens de utilizar este tipo de sistema é a economia da água, o baixo consumo 

de energia, o controle da água que é aplicada, sendo de forma lenta e uniforme 

(MERA, 2006). 
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A água é conduzida por meio de uma pressão por tubos até ser aplicada ao 

solo através de emissores sobre a raiz da planta, com uma alta frequência e baixa 

intensidade, o que pode ser melhor demonstrando na Figura 3 abaixo (MERA, 2006).   

 

Figura 3 – Sistema de gotejamento 

 
Fonte: (o marco ambiental, 2015) 

 

2.1.3.9 Vento 

 

Os aspectos de proteção contra ventos fortes devem ser observados com 

cuidado, visto que, a estufa é uma estrutura relativamente leve e construída com 

estruturas que apresentam limite de resistência e esforços, ventos muito fortes podem 

acarretar o rasgamento da cobertura e até mesmo a demolição da estufa. Para maior 

segurança, é recomendado que o lado predominante de vento haja barreiras, naturais 

ou até mesmo artificiais, que possam atenuar a ação desse agente (REISSER; 

REICHERT, 1998). 

Da mesma forma, que é proposto instalar a casa de vegetação em uma região 

protegida, também se deve abster de lugares sem circulação de ar, pois a areação é 

vital, tanto para diminuir a temperatura como para alterar os níveis indesejados de 

umidade na atmosfera. Desta maneira, recomenda-se optar por locais asilados de 

ventos fortes, porém com predominância de correntes de ar (REISSER; REICHERT, 

1998). 
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Devem ser observados com cuidado os aspectos referentes à proteção em 

relação aos ventos fortes, principalmente quanto a distância mínima do quebra-vento 

até a estufa, devendo ser de 10 metros, e a altura deve ser superior ao da cumeeira 

da estuda em 1,5 metros (JUNIOR, 2005).  

Para o cultivo de plantas, dentro de valores adequados de temperatura, 

umidade, a estufa precisa estar equipada com janelas nas laterais e no telhado (janela 

zenital ou lanternim), de acordo com a porcentagem de ventilação (V%) descrita na 

Equação 2, de valor mínimo igual a 30%, chegando a 40% nas regiões de clima mais 

quente (JUNIOR; HONÓRIO, 1999).   

  

12' = '345678í9:6';<>'?<@6A<>'B"(C345678í9:6';<'6>D48<'B"(C × EFF       (02) 

 

Observa-se na equação 2, por superfície da estufa subentende-se a área das 

paredes frontais, laterais e do telhado, ou seja, a superfície recoberta com plástico. 

O principal agente climático que é responsável por avarias como rompimento 

do filme plástico das casas-de-vegetação é o vento, dessa forma, nas regiões quentes 

as laterais e a cobertura da estufa é fechada com tela de sombreamento, o que 

permite a saída do ar quente e reduz a entrada de animais indesejados. Para 

minimizar a resistência ao vento, deve-se evitar que a maior dimensão da casa de 

vegetação, em planta, seja orientada perpendicularmente à direção dos ventos 

dominantes (SCHAFER, 2009).  

 

2.1.3.10 O Sombreamento 

 

Sempre que possível, deve-se evitar barreiras que possam exercer 

sombreamento, uma vez que pode provocar o crescimento inadequado das culturas, 

surgimento de doenças, diminuição de produção e ausência de energia para o 

aumento da temperatura no período matutino. No entanto, deve-se evadir, sobretudo, 

na direção leste, barreiras que possam obstruir a luminosidade do sol, principalmente 

nas primeiras horas do dia. Nos sentidos norte e oeste, bem como deve se evitar 

obstáculos muito altos, que seja capaz de obstruir a luminosidade do sol. Obstáculos 

no lado sul, além de não interceder na luz solar, podem ser aliados para o controle de 

ventos fortes, sendo a posição mais propícia para instalação de quebra-ventos.  
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A estrutura da casa de vegetação deve ser resistente, durável e planejada. O 
exagero no dimensionamento das peças estruturais pode causar um nível de 
sombreamento indesejável às plantas, o que pode se tornar um efeito 
negativo para os cultivos realizados em alguns períodos do ano e em locais 
de altas latitudes, onde se tem baixa incidência de radiação solar 
(SGANZERLA, 1997, p.42). 

 

O método sombrite em uma estufa, é um eficaz complemento para qualquer 

casa de vegetação, consiste em adaptar uma tela de proteção, afim de, atenuar a 

quantidade e qualidade de radiação solar incidente sobre as plantas. A escolha 

adequada de telas para sombreamento requer conhecimento das funções e 

características de cada uma das falhas mais comuns, tem sido a aplicação 

inadequada das telas de sombreamento, principalmente as de coloração preta, pois 

quando instaladas no interior da estufa, sua coloração escura promove o acréscimo 

não desejado da temperatura por sua coloração favorecer a acumulação de energia, 

assim sendo, de calor (GLORIA et al., 2015). 

Novas tecnologias estão sendo empregadas para substituir as tradicionais 

malhas de sombreamento escuro, da qual, a principal finalidade é proteger a as 

plantas da radiação. Novas tecnologias na utilização de telas estão sendo 

empregadas em substituição às malhas de sombreamento de cor preta cujo objetivo 

principal é proteger as plantas da radiação. Esses materiais de polietileno de baixa 

densidade (PEBD), essas telas foto conversoras estão disponíveis em diversas cores 

(azul, vermelho, amarelo, cinza) com funções específicas na sua utilização, com 

comprimento de onda específico para cada cultura cultivada. 

 

2.1.4 Arquitetura da Estufa  

 

Para construção de estufas podem ser utilizados diferentes materiais, 

possuindo diferentes formas, sendo estas condicionadas a espécie de planta a ser 

cultivada.  Normalmente, a base de sustentação dos pilaras e do teto da estufa é 

metálica, podendo ser algumas vezes de madeira ou de concreto.  Em relação à 

cobertura do teto e de suas paredes laterais utiliza-se materiais transparentes como o 

polietileno e associados a malhas de sombreamento a fim de diminuir a incidência de 

luz nas plantas.  Abaixo, demonstra-se por meio da Figura 4 a variação dos tipos de 

estufas as quais estão disponíveis para a venda no mercado (SANTOS; BARRETO, 

2012). 
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Figura 4 – Tipos de estufas quanto a sua forma e tamanho. Esquema de uma 
estufa de linhas retas (A). Estufas de linhas curvas (B). Estrutura de estufa 

com inclinação lateral diferente da lateral contrária da estrutura (C). Esquema 
de estufa elíptico (D). 

 
Fonte: (Adaptado de CERMEÑO, 2005) 

 

  Neste sentido, Junior e Honório (1998, p.13) fazem as seguintes 

considerações:  

 
A construção de estufas com telhado em duas águas facilita a instalação de 
janelas zenitais ou lanternins e permite melhor manejo do ambiente. 
Estruturalmente, a estufa deve ser dimensionada para suportar. A abertura 
de ventilação da cumeeira com largura de 1,74 metros e 15º de abertura com 
relação ao plano horizontal.  

 

A geometria da cobertura exerce influência direta no acesso da luz solar na 

zenital da estrutura. Como pode ser observado no gráfico 2, a forma semicircular é a 

que permite maior passagem da luz, à superfície da cobertura. Podendo também, 

apresentar a vantagens no aspecto da condensação da água, pois as gotas d’água 

escoam pelo arco até as paredes sem que as mesmas caiam sobre as plantas. 

Também como vantagem, o maior volume do ambiente proporciona melhores 

condições de conforto, além de melhor trabalhabilidade em seu interior (SANTOS; 

BARRETO, 2012). 
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Gráfico 2 -  Transmitância luminosa de estufas 

 
Fonte: (RODRIGUES, 2007 apud BRITO, 2000) 

 

Mesmo tratando-se de regiões de clima temperado a propensão é do trabalhar 

com maiores volumes de ar, o que possibilita menor variação de temperatura com um 

manejo adequado (SANTOS; BARRETO, 2012).  

 

2.1.4.1 Dimensões da edificação  

 

As dimensões de uma estufa influência diretamente para elevar ou reduzir a 

temperatura e a umidade relativa do ar, dessa forma, a altura do pé-direito, deve ser 

tanto maiores quanto mais altas forem às temperaturas locais. Neste vértice, destaca-

se a importância da resistência dos materiais, reforçando-se a estrutura quando a 

altura for elevada (MATOS, 2007).  O autor segue neste sentido, verbalizando que: 

 

A inclinação do telhado interfere na absorção dos raios solares: aumentando-
se a inclinação, maior quantidade de irradiação é desviada ao incidir sobre a 
construção, diminuindo, assim, o calor dentro da estufa. Para a porção central 
do país, pode ser utilizada uma inclinação de 26 a 30 graus. No Sul, onde o 
calor pode ser bem-vindo, o intervalo fica entre 12 e 18 graus, para que o 
desvio de irradiação seja menor; já para o Nordeste, a inclinação do telhado 
pode ser de 45 graus. Ou seja, dimensionar com precisão pode influenciar de 
0,5ºC nos projetos de estufas as temperaturas incidentes em seu interior ao 
longo do ano (MATOS, 2007, p.26).  

  

 Para os locais quentes e úmidos, como por exemplo, Amazônia, Nordeste e 

Brasil Central as casas de vegetação mais apropriadas são aquelas de modelo capela. 
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Pois possuem janelas na parte superior das duas extremidades, e, quando abertas, 

promovem a remoção do ar quente que se acumula no local.  Em se tratando dos 

modelos formados por teto em arco servem para todas as regiões, porém, são uteis 

para o Sul e o Sudeste do país, por fim, quanto mais curvo for o telhado, maior a 

captação de raios solares (MATOS, 2007). 

 

O tipo de material utilizado na cobertura das estufas também pode conferir 
maior produtividade ao plantio. Além dos plásticos comuns de polietileno e 
dos de PVC, que oferecem maior resistência (seis anos em média, contra um 
ano e meio dos primeiros), existem os chamados especiais, derivados do 
polietileno com adição de sais como os de silício e bário, com finalidades 
específicas. Um deles é o plástico antigotejamento, que tem a capacidade de 
concentrar o vapor d'água que se acumula nas paredes e no teto da 
instalação. Dessa forma, a água escorre pelas laterais em vez de se precipitar 
sobre as folhas da cultura, evitando assim doenças fitossanitárias. Outro tipo 
é o reflectivo, que permite a passagem de luz solar para a estufa, mas 
bloqueia as faixas de irradiação que rendem calor. Ele é muito indicado para 
a plasticultura no Nordeste, mas tem o dobro do custo do plástico comum e 
não é facilmente encontrado. Também raro no mercado é o material difusor 
de luz, que converte a irradiação solar para as faixas que interessam à 
fotossíntese. Esse plástico é indicado para regiões de baixa luminosidade, 
como o Sul, durante o outono e o inverno (MATOS, 2007, p. 27). 

 

 Fazem suas contribuições Purqueiro e Tivelli (2006), quando externam que 

independe da região de produção, as estruturas devem ser longe de árvores ou 

demais construções, tendo em vista que incidem sombra sobre o ambiente protegido.  

 

2.1.4.2 Forma da estufa 

 

Objetivando criar melhores condições ambientais para melhor cultivo e 

desenvolvimento das plantas, alastrou-se o uso das estufas, surgindo diferentes 

modelos ao longo dos anos e com soluções arquitetônicas diversas, com o intuito de 

atender às exigências ambientais das plantas frente às adversidades climáticas locais.  

(BRITO, 2000).  

Os modelos diferem entre si, principalmente com relação à forma da cobertura. 

Na tabela 3, estão relacionados os modelos mais conhecidos e suas características 

arquitetônicas.  
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Tabela 3 – Modelos de formas de cobertura de casas de vegetação 

(Continua) 

Modelo Forma da cobertura Características 

Capela 

 

Alta inclinação das águas da 

cobertura; bom funcionamento em 

regiões de altas precipitações 

pluviométricas; oferece muito atrito ao 

vento. 

Pampeana 

 

Variação da forma da cobertura em 

arco reduz atrito ao vento; lona 

plástica colocada em sentido 

transversal facilita estiramento e 

reposição. 

Bella Unión 

 

Inclinação da superfície norte da 

cobertura é quase perpendicular aos 

raios mais baixos do sol de inverno; a 

parte sul da cobertura tem inclinação 

mais branda, para oferecer menos 

atrito aos ventos fortes que sopram 

dessa direção, na região sul do Brasil. 

Espanhola 
 

Cobertura quase plana, em estrutura 

formada de esteios e arame, 

desenvolvida para regiões de baixas 

precipitações pluviométricas. 

Dente serra 

 

Cobertura eficiente com relação à 

ventilação, deve ser instalada de 

modo que a parte semelhante aos 

dentes fique contrária à maior 

incidência dos ventos; as diferenças 

de pressão que se formam nos 

dentes facilitam a exaustão do ar 

interior. É pouco eficiente ao 

aproveitamento da luz solar 
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Tabela 3 – Modelos de formas de cobertura de casas de vegetação 

 (Conclusão) 

Arco 

 

Forma autoportante, oferece grande 

resistência ao vento e excelente 

aproveitamento da luz solar; formato 

da estrutura permite facilidade de 

fixação e reposição da lona plástica 

Londrina 
 

Forma semelhante à casa de 

vegetação espanhola, construída 

basicamente de esteios e arames; a 

água penetra em seu interior em 

locais predeterminados. 

Fonte:(Adaptado de SGANZERLA, 1997) 

 

2.1.4.3 Ventilação 

 

Conforme a revista Infoagro (2015), a ventilação pode ser classificada de duas 

formas as quais serão descritas abaixo:  

 

a) Passiva - Processo na qual a ventilação ocorre por meio de colocação de 

janelas laterais, de maneira que possam auxiliar a renovação natural da estufa, 

diminuindo a temperatura e otimizando a qualidade do ar, limitando também as 

doenças. Vide figura 5. Essas aberturas são providas por uma estrutura, na 

qual propicia sua abertura ou fechamento, podendo ocorrer de forma 

automática ou manual por meio de motores e sensores de umidade e/ou 

temperatura.  Sobretudo, existem dois tipos de janelas de ventilação passiva: 

As laterais e as de teto, visto que a de teto é mais conhecida como zenital e 

apresenta relativamente um rendimento superior, dado que, pelo processo de 

convecção o ar quente no interior da estufa tende se concentrar na cumeira. As 

aberturas zenitais podem ser colocadas tanto em casas de vegetação de duas 

águas ou em arco. Algumas dessas janelas são automatizadas, com sensores, 

chaves de fim de curso e motores elétricos, consentindo que se faça a abertura 

de forma que seja proporcional. 
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Figura 5 – Sistema passivo de ventilação 

 
Fonte: (Salerpalau, 2006) 

 

b) Ativa - Esse método de ventilação é praticado para arrefecimento das estufas, 

por meio de ventiladores elétricos, e apresentam uma taxa de troca de ar 

superior comparada com a forma convencional, desta forma, é possível 

alcançar temperaturas ideais de desenvolvimento das culturas, resultando em 

benefícios aos vegetais. Impulsionado por um ventilador, o ar externo penetra 

na estufa misturando-se com o ar interno do ambiente, deste modo, com esse 

sistema o ar se renova, arrefece-se e varia sua umidade, podendo ser obtido 

diferenças de até 5 ºC. Em geral, esse tipo de ventilador apresenta venezianas 

móveis, que devem permanecer fechadas enquanto ele estiver desativado, 

impedindo a entrada indevida de insetos no interior da estufa, podendo ser 

acionado de forma automatizada ou manual. Vide figura 6 e7. 

 

Figura 6 – Sistema ativo de ventilação 

 
Fonte: (Solerpalau, 2006) 
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Figura 7 – Foto de um sistema ativo de ventilação 

 
Fonte: (UEPG, 2014) 

 

2.1.4.4 Orientação 

 

Nas regiões de alta insolação como o Nordeste, é desaconselhada a instalação 

no sentido norte-sul, por promover um sombreamento muito pequeno na estufa, o que 

não é interessante nesses locais. Essa posição, entretanto, é ideal no Sul do país e 

em parte do Sudeste, onde há baixa luminosidade em determinadas épocas do ano e 

é conveniente aproveitar ao máximo as irradiações solares (MATOS, 2006).  

 

2.1.4.5 Materiais de cobertura  

 

De acordo com Roberts (1989), um dos primeiros e mais tradicionais materiais 

utilizados para cobertura de ambientes protegidos, desde o início do século XX, é o 

vidro. Contudo, atualmente, com o desenvolvimento da indústria petroquímica, novos 

materiais de cobertura de estufas já podem ser encontrados no mercado, distribuídos 

entre diversos tipos e espessuras. Entre eles destacam-se o polietileno de baixa 

densidade (PEBD), o acetato de vinil etileno (EVA) e o polivinilclorídrico (PVC). 

Quanto à cobertura do parreiral com filme ou lâmina translúcida de polietileno, 

segundo Pires e Martins (2003), esta prática é adotada para evitar os efeitos nocivos 

das baixas temperaturas, além da proteção contra fatores climáticos adversos, como 

granizo, ventos, chuvas pesadas ou geadas. 
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A primeira aplicação do plástico ocorreu em 1948, quando o Prof. E.M. 
Emmert sem possibilidade para comprar uma estufa de vidro optou por 
revestir a estrutura de madeira com filme de acetato de celulose. Desde 
então, esta solução tem sido uma alternativa mais económica para os 
agricultores especialmente para zonas onde a aplicação do filme plástico não 
é uma limitação. Porém, associada à utilização de revestimento de plástico 
flexível está uma estrutura mais frágil, que por vezes não se encontram 
corretamente dimensionadas para resistir a intempéries (MARTINS, 2015, p. 
2). 

 

Dentre os filmes de polietileno usados nas atividades agrícolas, são mais 

comumente encontrados os de baixa densidade (PEBD), resultantes da polimerização 

do etileno (C2H4) sob alta pressão (GARNAUD, 1974). Cada filme permite a passagem 

ou não de determinado comprimento de onda, e esse, em maior ou menor intensidade, 

promove modificações na temperatura do solo (PELUZIO, 1992). 

O polietileno, quando comparado ao vidro, deve ser entendido como um 

material com propriedades que se adequam facilmente ao clima brasileiro. O vidro 

possui compostos que possibilitam barreiras contra a radiação solar, que é 

encarregado de prover calor interno da casa de vegetação. As estufas com cobertura 

de vidro são usadas em países de clima frio pela conveniência do acumulo de calor. 

No entanto, aqui no Brasil, há necessidade de proteção de intempéries climáticas, 

porém não de retenção de calor, dessa maneira, o plástico é a cobertura ideal. Ele 

facilita a perda da radiação infravermelha e gera um clima mais propício para o 

crescimento das plantas cultivadas (JUNIOR, 2005). 

Na prática, o uso do plástico requer ainda atenção com aspectos como a 

fixação do material de cobertura sobre a estrutura de tal forma que não haja contato 

direto, evitando sua deterioração. O recurso da pintura ou do uso de plásticos velhos 

“encapando” a estrutura pode ser usado, mas deve ser substituído por perfis de design 

próprio para evitar o apoio do plástico. Outro detalhe é prever a utilização correta do 

plástico anti-gotejo (evita que a água condensada no interior da estufa pingue sobre 

as plantas trazendo problemas fitossanitários) segundo exigência da cultura e em 

estufa projetada para escoar a água. O correto é que o plástico deve mantê-lo firme 

para que não vibre com o vento e tenha a menor movimentação possível com relação 

à dilatação e contração devido à variação de temperatura ambiente (JUNIOR, 2005).  
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2.1.5 Utilizações do Aço Estrutural  

 

Devido à maior durabilidade das tubulações metálicas diante do PVC e 

considerando o maior impacto ambiental deste último, é aconselhável o emprego das 

tubulações em aço galvanizado. 

Os ventos podem ser utilizados como aliados do plantio protegido, mas, em 

locais onde as ventanias são acentuadas, é preciso usar materiais de maior 

resistência, ou perfis de ferro galvanizado mais inflexível (MATOS, 2007). 

O aço pode ser definido como uma liga metálica composta principalmente de 

ferro e de pequenas quantidades de carbono (0,002% até 2%, sendo que na 

construção civil o teor fica entre 0,18% e 0,25%) com propriedades específicas, 

sobretudo de resistência e ductilidade. Em estruturas metálicas são empregadas ligas 

ferro-carbono, geralmente denominadas aços carbono de baixa liga. Esses aços 

contêm pequenos teores de manganês e silício; são comercializados com base em 

sua resistência mecânica e não necessitam, em geral, de nenhum tratamento térmico 

após a laminação (PALMA, 2007).  

 

2.1.5.1 Características do aço 

  

As características do aço são apresentadas por Palma (2007) como aquelas:  

 

a) Ductilidade: é a capacidade do material se deformar sob a ação de cargas;  

b) Fragilidade: é o oposto da ductilidade. Os aços podem ter características de 

elementos frágeis em baixas temperaturas;  

c) Resiliência: é a capacidade do material de absorver energia mecânica em 

regime elástico;  

d) Tenacidade: é a energia total, capacidade do material de absorver energia 

mecânica com deformações elásticas e plásticas;  

e) Dureza: resistência ao risco ou abrasão; Efeito de temperatura elevada: 

Temperaturas elevadas modificam as propriedades físicas dos aços. 

Temperaturas superiores a 100°C tendem a eliminar o limite de escoamento 

bem definido; 

f) Fadiga: Resistência a carregamentos repetitivos;  
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g) Corrosão: é o processo de reação do aço com alguns elementos presentes no 

ambiente em que se encontra exposto, sendo semelhante ao minério de ferro. 

 

2.1.5.1.1 Vantagens 

 

Como principais vantagens e desvantagens da utilização do aço estrutural, 

podemos citar (PALMA, 2007): 

 

a) Elevada resistência do objeto, nos variados estados de solicitação de carga – 

flexão, tração, compressão, o que permite resistir grandes esforços apesar das 

dimensões relativamente pequenas dos perfis que os constitui. 

b) Apesar da alta massa específica do aço, na ordem de 78,50 KN/m3,  as 

estruturas metálicas são mais leves do que, por exemplo, as estruturas de 

concreto armado, proporcionado, assim, fundações menos onerosas, menor 

custo de logística e de equipamentos de movimentação, assim como redução 

de cargas na fundação; as propriedades dos materiais oferecem grande 

margem de segurança, em vista do seu processo de fabricação que 

proporciona material único e homogêneo, com limites de escoamento, ruptura 

e módulo de elasticidade bem definidos. 

c) As dimensões dos elementos estruturais oferecem grande margem de 

segurança, pois por terem sido fabricados em oficinas, são seriados e sua 

montagem é mecanizada, permitindo prazos mais curtos de execução de 

obras. 

d) Apresenta possibilidade de desmontagem da estrutura e seu posterior 

reaproveitamento em outro local. 

e) Possibilidade de substituição de perfis componentes da estrutura com 

facilidade, o que permite a realização de eventuais reforços de ordem 

estrutural, caso se necessite estruturas com maior capacidade de suporte de 

cargas. 

f) Apresenta possibilidade de maior reaproveitamento de material em estoque, ou 

mesmo, sobras de obra, permitindo emendas devidamente dimensionadas, 

que diminuem as perdas de materiais, em geral corrente em obras; 

g) As estruturas metálicas têm um potencial de reciclabilidade acima de 90%; 
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h) Um projeto em aço é detalhado em milímetros. Isso garante uma precisão de 

níveis e prumos, tornando mais fácil a montagem e o assentamento de portas, 

janelas e paredes. 

 

2.1.5.1.2 Desvantagens  

 

a) Limitação de fabricação em função do transporte até o local da montagem final, 

assim como custo desse mesmo transporte, em geral bastante oneroso; 

b) Necessidade de tratamento superficial das peças estruturais contra oxidação 

devido ao contato com o ar, sendo que esse ponto tem sido minorado através 

da utilização de perfis de alta resistência à corrosão atmosférica, cuja 

capacidade está na ordem de quatro vezes superior aos perfis de aço carbono 

convencionais. 

c) Necessidade de mão-de-obra e equipamentos especializados para a 

fabricação e montagem. 

d) Limitação, em algumas ocasiões, na disponibilidade de perfis estruturais, sendo 

sempre aconselhável antes do início de projetos estruturais, verificar junto ao 

mercado fornecedor, os perfis que possam estar em falta nesse mercado. 

 

2.1.5.2 Estrutura – Cargas atuantes  

 

Com relação à arquitetura da estufa, se recomenda para que orientam para que 

se tenha em mente sua aplicabilidade e usabilidade para o manejo do seu clima 

interno e a conservação da estrutura como um todo. A estufa deve ser dimensionada, 

para resistir: carga permanente (cobertura plástica e estrutura) e vertical; carga de 

equipamentos (instalados ou de instalação futura) – sistemas de ventilação, etc. e 

carga de vento (LULU, 2005). 

 

a) Cargas permanentes: São cargas constituídas pelo peso de todos os elementos 

fixos e instalações permanentes aplicadas na própria estrutura. As cargas 

permanentes serão sempre consideradas como de projeção horizontal em sua 

aplicação. Estrutura e cobertura plástica, equipamento de aquecimento e 

resfriamento, iluminação, sombreamento, irrigação, ventilação e isolamento, 

são cargas de equipamentos presentes, etc; 



38 
 

b) Cargas Acidentais Verticais: Os carregamentos acidentais são caracterizados 

por ações que podem atuar eventualmente sobre a estrutura em função do uso 

do ambiente. O anexo B da NBR 8800 (ABNT, 2008) estabelece que nas 

coberturas comuns, não sujeitas a acúmulos de quaisquer materiais e, na 

ausência de especificação em contrário, deve ser prevista uma carga nominal 

mínima de 0,25 kN/m2. É, portanto, carga que não havendo outra especificação 

deverá ser adotada como mínima. No entanto, em Galpões Industriais de médio 

e pequeno, pode-se adotar uma carga acidental vertical, que denominamos 

sobrecarga, da ordem de 0,15 kN/m2; 

c) Cargas das Ações dos Ventos: as ações do vento sobre as estruturas estão 

inclusas nas denominadas cargas especiais; outras cargas também poderiam 

ser incluídas nessa classificação, tal qual cargas provenientes de pontes 

rolantes. Para o projeto em análise, estaremos apenas considerando as cargas 

da ação dos ventos, já que não teremos pontes rolantes no Galpão Industrial 

e, ao contrário das demais – permanentes e acidentais – sua ação não se dá 

por projeção horizontal e sim por projeção local. Velocidades típicas de vento 

podem ser tiradas de isopletas.  

 

2.1.5.3 Proteção contra corrosão  

 

Denomina-se corrosão a reação na qual o aço apresenta em contato com o 

meio ambiente, pela presença de H20 e O2. A corrosão gera perda gradativa da seção 

de aço, iniciando pela superfície do metal até a sua deterioração total. A proteção 

contra corrosão consiste usualmente através de pintura ou por galvanização. Alguns 

métodos diminuem ou até mesmo eliminam a rapidez da corrosão, entre eles existem 

o processo de galvanização e pintura (PFEIL, 2009). 

  

2.1.5.3.1 Galvanização 

 

A galvanização é o processo de zincagem por imersão a quente, que consiste 

na imersão da peça em um recipiente com zinco fundido a 460°C. O zinco adere à 

superfície do aço através da formação de uma camada de liga Fe-Zn, sobre a qual se 

deposita uma camada de zinco pura de espessura correspondente a agressividade 

do meio à qual a peça será submetida. Para garantir uma proteção ainda maior contra 
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a corrosão costuma-se aplicar tintas sobre as superfícies zincadas. Apesar de ser um 

processo de custo elevado por m2, o ferro galvanizado, leva proveito quando 

analisado e considerado a sua redução de manutenção (FREIRE, 2015).  

 

2.1.5.3.2 Proteção Epóxi 

 

 Compõe de um sistema importante, que visa garantir uma proteção corrosiva 

com alto poder de impermeabilização, em que apresenta alta resistência corrosiva da 

superfície das estruturas metálicas, de ambientes agressivos com névoa salina e alta 

umidade. É imperativo um antecipado jateamento abrasivo e seguidamente a 

aplicação da resina de fundo epóxi, na espessura de película seca de 100 a 150 

micrometros (PFEIL, 2009). 

 

2.1.5.3.3 Pintura 

 

Habitualmente, a pintura exerce uma função importante, formando uma película 

de tinta na peça, evitando assim, o processo de corrosão. As estruturas metálicas 

recebem cerca de uma ou duas demãos de tinta de fundo, que é aplicado diretamente 

no metal, sendo responsável pela aderência da pintura, e após, é aplicado uma ou 

duas demãos de tinta de acabamento, que tem o objetivo de conferir uma relutância 

à corrosão, pois essa camada que estará em contato com os meios corrosivos do 

ambiente (PFEIL, 2009). 

 

2.1.5.3.4 Jateamento por Granalha 

 

A decapagem mecânica é um abrasivo muito eficiente, que visa eliminar 

camadas de óxidos, calamina, gordura e resíduos de tinta, por jateamento de 

granalhas de aço (força centrifuga de partículas), de modo que proporcione uma 

superfície aderente, fosca e homogênea no produto final, conferindo a superfície da 

estrutura metálica, uma melhor aderência da tinta (PFEIL, 2009). 
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2.1.5.4 Elementos Estruturais 

 

Conforme Dias (1997), os elementos estruturais abaixo, estão classificados de 

acordo com a técnica a qual será aplicada a carga.  

 

a) Pilar: São elementos estruturais que sofrem carga axial de compressão. No 

entanto, passam a ser denominados tirantes quando solicitados por forças 

axiais de tração. Os pilares podem ser conformados a partir de perfis (alma 

cheia, barras chatas ou redondas, tubulares. Podem assumir as mais diversas 

configurações geométricas. Com finalidade de transmitir o peso da estrutura 

para as correspondentes fundações; 

b) Vigas: São barras que são basicamente subtendidas a forças de flexão. Por 

serem elementos empregados para vencer vãos na horizontal, são muito 

solicitadas em termos de esforços, uma vez que necessitam ter condições de 

transferir forças, geralmente verticais, para os apoios através de um 

caminhamento horizontal. As vigas podem ser de alma cheia, alveolares, 

treliças, vierendeel e mista;  

c) Chumbadores: Em geral, os chumbadores são barras redondas de aço que tem 

a função de fixar a base dos pilares nas fundações. Eles precisam estar 

devidamente ancorados no concreto por aderência com gancho ou por apoio 

de chapas embutidas na fundação. O dimensionamento a corte e tração dos 

chumbadores podem ser feitos com os mesmos critérios de parafusos e barras 

rosqueadas; 

d) Vigas em forma de treliças: São as vigas principais da estrutura, compostas por 

unidades triangulares construídas obedecendo sempre à simetria do sistema, 

como componentes retos, cujas pontas são conectadas em pontos conhecidos 

como nós. As treliças é um método econômico e útil para superar grandes vãos. 

As mesmas recebem cargas do cobrimento, peso próprio, ventos e casuais 

cargas suspensas. Vide figura 8; 

e) Banzo: São barras paralelas que limitam superiormente ou inferiormente a 

treliça;  

f) Montante: Barras verticais ao longo das treliças;  

g) Diagonal: Barras com o eixo coincidente com a diagonal de um painel, 

responsáveis pela ligação entre diversos planos;  
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h) Nó: Ponto de conexão e junção das extremidades das barras;  

i) Contraventamento: São uma solução estrutural que permite a construção 

suportar os efeitos laterais de ventos ou de eventuais cargas horizontais, 

fazendo que o sistema trabalhe sob tração ao invés de flexão, garantindo a 

rigidez e estabilidade da estrutura. 

 

Figura 8 – Vista frontal de uma treliça 

 
Fonte: O próprio autor. 

 

2.2 METODOLOGIA E MATERIAL 

 

2.2.1 Materiais a serem utilizados na confecção da estufa 

 

A infraestrutura da estufa tem de ser firme, duradouro e bem projetada. O 

excesso no dimensionamento das estruturas pode ocasionar um grau de 

escurecimento não desejável nas culturas, ocasionando um efeito desfavorável 

principalmente em algumas épocas do ano e locais de elevadas altitudes, onde se 

dispõe de baixa ocorrência de radiação solar. 

Casas de vegetação são produzidas de diferentes materiais, tais como: 

Madeira, concreto, alumínio, ferro, etc, encobrindo com lonas transluzentes com cerca 

150 micras que possibilitem a entrada da radiação solar para o desenvolvimento das 

plantas. A vasta difusão desse tipo de estufa deve-se, obviamente, ao surgimento do 

plástico, em virtude à sua versatilidade e custo baixo (REIS, 2005). 
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2.2.2 Metodologia 

 

2.2.2.1 Localização da estufa 

 

Na localização da estufa, é preciso levar em conta o deslocamento da luz solar 

ao longo do ano e a direção dos ventos predominantes. 

   

Uma construção orientada em relação ao sol no sentido leste-oeste recebe 
somente 74% da radiação solar da mesma construção orientada no sentido 
norte-sul, segundo a edição da Casa da Agricultura publicada em 
abril/maio/junho de 2012. Em ambiente protegido, a fração da radiação solar 
que passa se difunde mais do que em campo aberto, atingindo com maior 
eficiência a região foliar (SILVA; SILVA; PAGIUCA, 2014, p.14). 

 

Figura 9 – Orientação da estufa 

 

 

 

Fonte: (Leite, 2009) 

 

2.2.2.2 Fatores climáticos da região  

 

Ainda que, sua utilização em boa parte do Brasil seja restrita à apenas proteção 

das culturas, empregando como “guarda-chuva” da estrutura, sua aplicabilidade vai 

bem mais além, ou seja, para uma melhor eficiência da casa de vegetação, estimasse 

que esta, deva ser projetada levando em conta todos os fatores climáticos, tais como: 
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luminosidade, vento, umidade, CO2, irrigação, calor, altitude e latitude, essas 

peculiaridades é recomendado que estejam em harmonia, com o intuito de definir um 

método eficiente, apto para conquistar rendimento fora da época.  Com base nesses 

dados, dimensionar a estrutura de acordo com a necessidade e equilíbrio desses 

fatores, explorando todo o potencial que a mesma pode oferecer, tendo todo ou boa 

parte desses parâmetros sob controle humano, com mecanismos eletrônicos de 

acionamento automático, de acordo com a deficiência do agente em falta. 

 

2.3 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS 

 

Nos dias que correm, existem diversos fins agrícolas e comerciais que 

necessitam de estruturas de cobertura de polietileno, as chamadas casas de 

vegetação, que devem ser projetadas baseadas nas necessidades da cultura e da 

construção, tal como a acessibilidade de mão de obra, materiais e relação custo 

benefício. 

Até a presente etapa desse projeto, economicamente falando, este perfil de 

casa de vegetação climatizada automaticamente, se torna inviável para produção de 

hortaliças, sendo sua aplicação limitada a instituições de pesquisas. 

Comumente, a condição que restringi o começo ou o fator que limita o início ou 

o crescimento dessas atividades é a alta despesa das estufas. Além do que, várias 

estufas não são compatíveis aos intempéries climáticos da região. Desejando 

solucionar essas dificuldades, sugere-se modelos de estufas que se adequem as 

seguintes qualidades: 

 

a) Projetar de acordo com o clima da região 

b) Medidas ajustáveis para se adequarem a qualquer necessidade 

c) Larguras entre 5 a 8 metros. 

d) Altura e comprimento ajustável 

 

Para tanto, a estrutura deve ser coberta com um plástico de dupla face de 

polietileno, que permita a entrada da radiação solar e retenha o calor apropriado para 

a estufa. 
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Para se atingir estes fins na confecção de uma estufa, é necessário analisar 

previamente os métodos naturais e artificiais (humanos) acessíveis na região onde se 

planeja implantar a estufa. 

A partir da pesquisa realizada, foi constatado os seguintes resultados: o 

protótipo da estrutura metálica avaliou-se estruturalmente resistente e projetado de 

maneira a propiciar um monitoramento natural compatível com o clima, propiciando 

uma adequada condição do ambiente em seu interior, comparativamente ao ar livre. 

Assim sendo, em virtude desse manejo, o cultivo no interior da estufa apresentará um 

superior e breve progresso, respondendo de maneira satisfatória de forma quantitativa 

e qualitativa, quando comparadas às cultivadas fora desse controle. 

 

2.3.1 Materiais a serem utilizados na confecção da estufa 

 

A cobertura da estufa será de filme agrícola (polietileno) transparente, com 

espessura de 150 micras e tratamento contra raios ultravioleta (UV). Internamente, 

haverá telas de sombreamento a fim de controlar a luminosidade. Além disso, serão 

instalados sensores capazes de medir a temperatura e umidade. A água da chuva 

será armazenada em uma cisterna. O sistema de controle de temperatura contará 

com um sistema de aspersão e com o ventilador e exaustor acoplados. A irrigação 

será feita de forma automática. E haverá lâmpadas para iluminação noturna. O 

controle do aumento excessivo da temperatura, bem como a renovação do ar no 

interior da estufa, será realizado através da abertura das janelas laterais e zenitais. 

Por fim, o piso das estufas poderá ser de chão de terra batida, betonado ou com 

paletes de madeira, dependendo da função ao qual se destinará.  

A irrigação será realizada através do sistema de gotejamento, inicialmente a 

água será captada de um açude já existente nas proximidades da estufa, bem como 

para outras finalidades. Posteriormente será realizado um sistema de 

reaproveitamento da água da chuva, ambos passarão por uma análise de salinidade. 

Inicialmente, será realizada a fixação dos parâmetros, visando o ambiente ideal 

definido, como: temperatura máxima, temperatura mínima, umidade relativa, tempo 

de irrigação, a fim de se obter o ambiente ideal. 
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2.3.2 Definição dos fatores climáticos  

 

A área de instalação da estufa se localiza no Horto no município de Caçador, 

região centro oeste do Estado de Santa Catarina. A cidade possui um clima quente e 

temperado com uma pluviosidade significativa ao longo do ano, mesmo o mês mais 

seco ainda assim tem muita pluviosidade. De acordo com a classificação Köppen e 

Geiger (ANO) o clima é classificado como Cfb (clima temperado úmido com Verão 

temperado). Sendo que, a temperatura média anual em Caçador é 16,3 °C e a 

pluviosidade média anual é 1707 mm (CLIMATE, 2015). 

 

2.3.3 Localização da estufa 

 

Na localização da estufa, é preciso levar em conta o deslocamento da luz solar 

ao longo do ano e a direção dos ventos predominantes. 

 No âmbito do projeto, a escolha do lugar adequado é essencial, sendo assim, 

foi realizada uma visita ao local que nos foi cedido, coordenado pelo responsável do 

terreno da Horticultura, para uma avaliação, e optamos por assim, pela orientação do 

eixo da estufa no sentido NORTE-SUL geográfico, a fim de otimizar as condições de 

ventilação retirando o excesso de calor e favorecendo a absorção da radiação solar. 

 A topografia do terreno onde será implantada a estufa é pouco acidentada 

como ser observado da figura 12, que as curvas de nível do terreno apresentam quase 

as mesmas cotas, mostrando assim pouco desnível do terreno, além de apresentar 

um solo com boa capacidade de drenagem. 

O presente projeto está sendo desenvolvido na cidade de Caçador-SC na SC-

135 (Figuras 10 e Figura 11), com uma área estimada de 900 m2. Foi constatado 

também, que o terreno da Horticultura não apresentou contaminantes químicos, 

possuía um espaço apropriado, livre de umidade, protegido do vento com quebra 

ventos naturais, plano e com solo maciço. Tendo em vista esses dados, atestamos 

que o local que nos foi cedido, é ideal para construção da estufa. Estima-se que a 

estufa, terá uma dimensão de 25m X 5m (125 m²), com pé direito de 4m de altura. 
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Figura 10 – Localização do município de Caçador - SC 

 
Fonte: (wikipedia, 2015) 

 

 

 

 

Figura 11 – Localização aérea de estufa 

 
Fonte: (Googlepass, 2015) 
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Figura 12 – Terreno cedido 

 
Fonte: O próprio autor. 

 

2.3.4 Projeto Arquitetônico  

 

A estufa a princípio, será confeccionada em modelo em capela (duas águas) 

com bom escoamento de água, com estrutura de aço galvanizado, sua infraestrutura 

oferece um maior aproveitamento de luz e grande resistência a ventos e intempéries, 

possui facilidade no manuseio da cobertura plástica. Além disso, a troca por eventuais 

danos é extremamente mais simples, além de permitir simplicidade na fixação 

eficiente de filmes plásticos quando ocorrer eventuais danos ao vidro. O projeto 

arquitetônico completo pode ser observado no Apêndice A:   

 

APÊNDICE A – Prancha 01/01 – Vista frontal, Vista em perspectiva, Vista superior e 

Corte frontal.  

 

2.3.4.1 Descrições gerais 

 

a) Obra: Casa de vegetação  

b) Localidade: Caçador – SC 

c) Dimensões da edificação: Comprimento 25m, largura 5m e altura 5m 

d) Pilares: Estruturas compostas de Colunas verticais de chumbamento 

(espaçadas a cada 5m) construídas em perfil “I” W 200 x 19,3, com 200 mm de 
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altura e 19,3 Kg/ml Cobertura: Telhado em duas águas de vidro temperado 

8mm, com inclinação mínima de 10%. 

e) Fechamentos: Paredes de vidro temperado 8mm  

f) Piso: piso interno com lastro de concreto desempenado e uma calçada 

contornando a edificação, evitando a contaminação externa no interior da estufa, 

prevenindo o aumento indesejável de umidade na estufa e consequentemente 

facilitando a movimentação de pessoas em seu interior. 

g) Aberturas: O acesso será mediante as duas portas de 2,10m x 1,60m, sendo 

uma para acesso à antecâmara e uma para acesso ao ambiente climatizado. 

h) Normas: NBR 6123 (ABNT, 1988) – Forças Devido ao Vento em Edificações, 

NBR 6120 (ABNT, 1980) – Cargas para Cálculo de Estruturas, NBR 8800 

(ABNT, 2008) – Projeto e Execução de Estruturas de Aço de Edifícios, Perfis 

laminados. 

 

2.3.4.2 Características gerais da estrutura proposta. 

 

No presente caso, vamos determinar como premissas básicas, que o nosso 

esqueleto precisará ser constituído por pilares e vigas de cobertura com perfis 

treliçados, propiciando uma infraestrutura reticulada, isto é, as vigas do telhado serão 

meramente apoiadas sobre os pilares metálicos que, por sua vez, serão corretamente 

ancorados em blocos de fundações, a fim de catar os esforços a eles lançados. 

Figura 13 - Modelo a ser adotado 

 
Fonte: (Neto, 2007). 
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2.3.4.3 Análise do projeto arquitetônico 

  

Nesta fase é estipulado a finalidade da obra, o seu estudo, estruturamento, sua 

constituição e posição, tal como os aparatos que serão aplicados, atributos de 

ventilação e iluminação. Ou seja, trata-se de uma fase mais importantes, haja vista, 

de que os outros projetos complementares – fundações, estrutura, instalações, etc – 

terão seguimento a partir das premissas dessa fase, carecendo, consequentemente, 

de prazo apropriado para sua correta instalação. 

 

2.3.5 Projeto de estruturas metálicas 

 

Com o objetivo de evitar possíveis erros e demora, o projeto deve estar 

nitidamente todas as características fixas e/ou temporárias fundamentais à integridade 

da estrutura, representando de forma segura, englobando todos os dados para a 

correta definição da estrutura para o traçado da fundação, locação, contendo todas as 

especificações dos materiais empregados, cálculo estrutural, obedecendo de escala 

apropriada para o nível de conhecimento ansiado.  Este, possibilita a execução 

correta, sendo que as estruturas metálicas têm se mostrado o esqueleto de qualquer 

instalação industrial na construção civil. 

 A concepção da estrutura implica na apuração de um método que estabelece 

a parte duradoura de uma construção, atendendo as premissas básicas de proporção, 

beleza, durabilidade, harmonia estre as peças que comporão a estrutura, dentre 

outros fatores tornando consequentemente a parte resistente de um edifício. Isso 

implica na escolha dos elementos que comporão a estrutura, assim como na 

determinação dos esforços atuantes sobre essa estrutura, atendendo aos requisitos 

das Normas pertinentes. 

No corrente caso, a estufa deverá ser formada por pilares e vigas de cobertura 

do tipo treliçado, determinando uma construção reticulada, portanto, as vigas do 

telhado serão apoiadas nos pilares que, por sua vez, serão sustentados em blocos de 

fundações, a fim de suportar as forças a eles fornecidos. 

Os Desenhos de Projeto deverão ser baseados nos cálculos resultantes da 

aplicação das cargas e dos esforços de Projeto que a Estrutura deverá suportar 

quando estiver completa e acabada. 
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No geral, ao decorrer do período experimental, os materiais componentes da 

estrutura e dos fechamentos deve-se mostrar mecanicamente resistentes às 

condições de exposição aos agentes ambientais sol, chuva e vento. 

Os Desenhos de Projeto Estrutural deverão mostrar claramente o trabalho que deverá 

ser executado, fornecendo as informações abaixo com suficiente precisão das 

dimensões, quantidades e natureza das peças da Estrutura a serem fabricada.  

 

2.3.5.1 Pré – análise estrutural 

 

A proposta de uma casa de vegetação deve considerar aspectos econômicos 

e técnicos. No âmbito de demandas econômicas sobressai a inexistência da prática 

para determinar a depreciação das estruturas. Devemos ponderar a relação custo 

benefício, nesse aspecto as metálicas, apesar do valor maior por m2, usualmente 

apresentam baixa manutenção e longa vida útil a meio de 15 ou 20 anos, confrontadas 

com 5 ou 7 anos das de madeira. 

 

2.3.5.2 Definição de esforços 

 

Conforme Cantusio, o sistema estrutural de um edifício deve ser capaz de 

resistir às variadas ações que atuam sobre ele: ações verticais e ações horizontais.  

Podemos citar nesse caso as cargas permanentes, acidentais verticais e as 

cargas das ações dos ventos. 

 

2.3.5.2.1 Fechamentos em Vidro 

 

O fechamento será feito de vidro, sendo que cada vidro possui 2,1 X 0,77 

metros, com espessura de 6 mm, sendo que o peso de cada vidro é de 25,2252 Kg. 

Logo, cada vidro terá aproximadamente 0,25 kN de carga, com a armação metálica 

ficará o valor de aproximadamente 0,40 kN. 

Analisando o projeto arquitetônico, teremos aproximadamente nas laterais 4,2 

m x 25 m, na frente e nos fundos da estufa 4,2 m x 5 m.  

A cobertura, também de vidro, com dimensões de  

Lateral esquerda e lateral direita: 
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· Área 105 m² 

· Vidros – 66 cada lateral 

· Carga total – 26,4 kN. 

 

Neste caso temos que, os pilares intermediários irão suportar cerca de 5,28 kN 

referente ao fechamento e os pilares das extremidades suportarão 2,64 kN. 

Frente e Fundos: 

 

· Área 21 m² 

· Vidros – 14 cada área 

· Carga total – 5,6 kN. 

 

Neste caso, cada pilar de extremidade, além de suportar parte da carga do 

fechamento lateral, na intensidade de 2,64 kN, irá suportar também 2,8 kN da carga 

proveniente da parte frontal e de fundos da estufa. 

 

2.3.5.2.2 Telhado 

 

O telhado vamos ter uma altura de 80 cm na parte central do mesmo. O ângulo 

de inclinação é de 17,75º. Neste caso temos que cada aba da cobertura possui 25 m 

por 2,63 m. 

 

· Área 65,75 m² 

· Vidros – 41 cada área 

· Carga total – 16,4 kN. 

 

Estes esforços serão distribuídos pelas tesouras ao longo dos 6 pilares de cada 

lateral, sendo que os pilares intermediários terão 3,28 kN e os da extremidade irão 

suportar uma carga de 1,64 kN. 
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2.3.5.2.3 Peso das Tesouras 

 

Figura 14 – Tipo de estrutura – Pesos em kN /m² 

 
Fonte: (Neto, 2007). 

 

 

No caso de cobertura, como o caso da estufa em questão, considerando que a 

mesma é uma estrutura leve, vamos considerar uma carga de 0,2 kN/m². 

Sabendo que a área da cobertura, com a inclinação de 17,75º, essa área total 

será de 131,5 m². Logo, concluímos que o peso das tesouras será de 

aproximadamente 26,3 kN. Como a edificação possui 6 tesouras, cada pilar vai 

absorver aproximadamente 2,2 kN. 

 

2.3.5.2.4 Sobrecarga da cobertura 

 

Pelo fato de não possuirmos uma tabela que define a sobrecarga na utilização 

de vidros, tomamos como referência a aplicação de telhas, conforme a tabela abaixo. 
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Figura 15 - Telha trapezoidal 40/1020 

 
Fonte: (Neto, 2007). 

 

Considerando que cada vidro terá dois apoios e que estes estarão em suas 

extremidades, verificamos que este vai apresentar uma sobrecarga de 68 Kg/m² de 

cobertura. 

 

· Área total da cobertura: 131,5 m². 

· Sobrecarga total: aproximadamente 88 kN. 

 

Na distribuição de cargas, percebemos que os pilares intermediários receberão 

8,8 kN, enquanto os pilares das extremidades vão receber uma carga de 4,4 kN cada. 
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2.3.5.2.5 Cargas acidentais verticais 

 

Analisando o anexo B da NBR 8800 (ABNT, 2008), encontramos a situação de 

cobertura comum sem acúmulo de materiais, o que geraria uma carga acidental 

vertical na casa de 0,25 kN/m². 

Neste caso, sabe que a área da estufa é de 125 m², temos que a carga será de 

31,25 kN. 

Analisando isso, teremos em cada pilar intermediário uma carga de 3,125 kN e 

nos pilares de extremidade 1,5625 kN. 

 

2.3.5.2.6 Carga proveniente da ação do vento 

 

Embora exista a norma NBR 6123 (ABNT, 1988) que estabelece essa diretriz, 

utilizaremos como referência Neto (2007), que vem com dados extraídos da NBR, mas 

de forma mais especificada e exemplificada. 

 

Figura 16 – Isopletas 

 

 

Fonte: (Neto, 2007). 

 

Em Caçador, localização da estufa, a velocidade básica do vento é de 45 m/s. 
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Figura 17 - Fator topográfico 

 
Fonte: (Neto, 2007). 

 

Embora tenhamos um local plano, consideramos um local de aceleração de 

vento, pois o mesmo está no alto do morro, e na dúvida, a norma solicita trabalharmos 

dentro da pior situação. Neste caso, consideramos o item c, aonde o fator topográfico 

será de 1,1. 

 

2.3.5.2.6.1 Fator rugosidade do terreno 

  

 Abaixo seguirá diversas opções, na qual devemos escolher pela que melhor 

se enquadra no presente caso. 

 

a) CATEGORIA I: Superfícies lisas de grandes dimensões, com mais de 5 

km. de extensão, medida na direção e sentido do vento incidente (mar calmo, lagos e 

rios, pântanos sem vegetação).  

b) CATEGORIA II: Terrenos abertos em nível ou aproximadamente em 

nível, com poucos obstáculos isolados, tais como árvores e edificações baixas (zonas 

costeiras planas, pântanos com vegetação rala, campos de aviação, pradarias e 

charnecas, fazendas sem sebes ou muros). A cota média dos obstáculos é 

considerada inferior ou igual a 1,00 m.  

c) CATEGORIA III: Terrenos planos ou ondulados com obstáculos, tais 

como sebes e muros, poucos quebra-ventos de árvores, edificações baixas e 

esparsas (granjas e casas de campo – com exceção das partes com matos –, 

fazendas com sebes e/ou muros, subúrbios a considerável distância do cento com 

casas baixas e esparsas). A cota média dos obstáculos é considerada igual a 3,00 m.  

d) CATEGORIA IV: Terrenos cobertos por obstáculos numerosos e pouco 

espaçados, em zona florestal, industrial ou urbanizada (zonas de parques e bosques 
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com muitas árvores, cidades pequenas e seus arredores, subúrbios densamente 

construídos de grandes cidades, áreas industriais plena ou parcialmente 

desenvolvidas). A cota média dos obstáculos é considerada igual a 10,00 m.  

e) CATEGORIA V: Terrenos cobertos por obstáculos numerosos, grandes, 

altos e pouco espaçados (florestas com árvores altas de copas isoladas, centros de 

grandes cidades, complexos industriais bem desenvolvidos). A cota média dos 

obstáculos é considerada igual ou superior a 25,00 m. 

 

Consideraremos aqui a categoria II, com obstáculos inferiores a 1,0 metro. 

 

Figura 18 – Fator rugosidade do terreno 

 
Fonte: (Neto, 2007). 

 

Fator rugosidade neste caso será de 0,92. 

 

2.3.5.2.6.2 Dimensões da edificação relacionado ao vento 

 

Dimensões da edificação, esta relacionadas com a rajada de vento que deverá 

circundar o edifício. Quanto maior for o edifício maior deve ser a rajada ou turbilhão 

que o envolverá, consequentemente, mais baixa deverá ser a velocidade média do 

vento nessas condições. 
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a) CLASSE A: Toda edificação na qual a maior dimensão horizontal ou vertical não 

exceda 20 m.  

b) CLASSE B: Toda edificação ou parte da edificação para a qual a maior dimensão 

horizontal ou vertical da superfície frontal esteja entre 20 m. e 50 m.  

c) CLASSE C: Toda edificação ou parte da edificação para a qual a maior dimensão 

horizontal ou vertical da superfície frontal exceda 50m. 

 

Neste caso adotaremos Classe B, pois a dimensão lateral excede 20 metros. 

 

Figura 19 - Fator estatístico 

 

Fonte: (Neto, 2007). 

 

O fator estatístico adotado será do grupo 3, construções rurais, de 0,95. 

Velocidade característica do vento Vk: 

 

1G' = '1H'. IJ'. I&'. IK           (03)!

1G' = 'LM' × 'ENE' × 'FNOP' × 'FNOM!
1G' = 'LQNPRQ'STU!
 

A carga do vento sem considerar os coeficientes de pressão será: 

 

V1' = 'FNREQ' × 1W'²           (04)!

V1' = 'FNREQ' × 'LQNPRQ²!
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V1' = 'EELXNQM'YTS²!
V1' = 'ENEM'GYTS² 

 

Ventos a 0º: 

 

ZE' = '[E' = '\FN]           (05)!

ZP' = '[P' = '\FNL!
V' = 'FNX!
^' = '\FNR!
 

Ventos a 90º: 

 

Z' = 'FNX            (06)!

[' = '\FNR!
VE' = '^E' = '\FNO!
VP' = '^P' = '\FNM!

 

2.3.5.2.7 Cargas permanentes 

 

Como estimativa, devemos considerar uma classificação quanto ao tipo de 

estrutura e suas cargas, sendo assim, foi analisado criteriosamente os dados, e obtido 

os coeficientes através da tabela abaixo: 

 

Tabela 4 - Tipo de estrutura - Peso em KN/m² 

 
Fonte: (Neto, 2007). 

 

2.3.5.2.8 Dimensionamento dos vidros 
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Peso mediano de cada vidro para o fechamento da estrutura apresentada. Foi 

utilizado um micrômetro para mensurar a espessura do vidro, constatando o valor de 

6 mm, a partir dessa grandeza, torna-se simples o cálculo da carga que o vidro irá 

exercer sobre a edificação. 

 

Para calcular o volume da peça de vidro:  

 1_`aSb = Ácbd'ed'fdUb' × Z`gacd         (12) 

1_`aSb = PNE' × 'FNXX' × FNFFR = FNFFOXFP'S³! 
 

A densidade média do vidro temperado é de 2600kg/m³, multiplicando o volume 

pela densidade, chegamos ao resultado. 
 

hdUUd = ^biUjedeb' × 1_`aSb         (13) 

hdUUd = PRFF' × FNFFOXFP 

hdUUd = PMNPPMP'kl 

 

 

2.3.5.3 Dimensionamento dos pilares 

 

Para seleção e dimensionamento de perfis, foi utilizado os perfis tipo viga “I”, 

pois os mesmos já vêm prontos, na medida necessária, sem necessidade de 

soldagem como no perfil treliçado. 

Foi selecionado o perfil do tipo W 200 x 19,3, com 200 mm de altura e 19,3 

Kg/ml, fabricado em aço ASTM A36 (ASTM, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 - Perfil em "I" Pilar W 200 x 19,3 
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Fonte: (Neto, 2007) 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 - Tabela de perfis em "I" aço minas 

 
Fonte: (Neto,2007) 

 

 

 

 

Figura 22 - Valores do Coeficiente de Flambagem (K) 
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Fonte: (Neto, 2007) 

 

Fator K recomendado 0,8. 

 

a) Comprimento de Flambagem: 

km' = 'FN] × LRP           (07)!

km' = 'QRONR'nS!
 

b) Comprimento de Flambagem em (x): 

kmTco' = ' KpqNprNJq            (08)!

kmTco' = 'LMNEQ'!
 

c) Comprimento de Flambagem em (y): 

kmTcs' = ' KpqNp&NJt            (09)!

kmTcs' = 'EXPNX!
 

Resultado: Valor Adotado KL/r = 172,7 

Aço utilizado A36 

Tensão de escoamento = 25 kN/cm² 

 

 

 

Cálculo: 
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Vn = uv±w&×x²×yz{             (10) 

Vn = EP] 

|dcd' kmc } Vn 
~d = EP' × �² × �

PQ × Bkmc C² =
EFM.MRQ
Bkmc C²  

~d = QNML'kiTnS² 
Íiejnb'eb'�Ufb`gb�''_G = '� � PFF 

�g� � PEMw~s � ZI!h'ZQR � LQZI!h'ZMXP � QX� � �d = ENFF 

�g� = QPNXR 

�d = E 

�g� � XF � kV = ENFF 

kn = E 

f!� � = ]F
�~skn

= �U = ENFF 

f'!� = 'XN]M 

�I' = 'E 

!biUã_'eb'n_S�cbUUã_' = '~d' × '�d' × '�U 
!biUã_'eb'n_S�cbUUã_' = 'QNML'GYTnS² 
Zl' = 'PMNE'nS² 
~d = ' YZl = ]ONO'ki 
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A força que cada pilar construído com esse perfil suporta 88,9 kN, se formos 

considerar que a edificação possui 12 pilares, a carga total suportada seria de até 

1.066,8 kN. 

 

2.3.5.3.1 Carga nos pilares 

 

Pilares em “I” W 200 x 19,3, com peso próprio de 19,3 Kg/ml. 

Como os pilares possuem 4,62 metros, o peso de cada pilar é de 89,166 Kg ou 

0,88 kN aproximadamente. 

O pilar também deverá suportar uma carga de vento, que causará flexão com 

relação ao seu plano. 

 

Tabela 5 - Pilares intermediários e extremidades 

 

 Pilares Intermediários Pilares Extremidades 

Fechamentos 8,56 kN 7,08 kN 

Tesoura 2,2 kN 2,2 kN 

Sobrecarga 8,8 kN 4,4 kN 

Carga Acidental 3,125 kN 1,5625 kN 

Vento (momento fletor, 
cisalhamento e tração) 

Tração/cisalhamento 
9,66 kN 

Momento 4,6 kN/m 

Tração/cisalhamento 
15,75 kN 

Momento 7,1 kN/m 

 

A carga total nos pilares intermediários, de compressão, será de 22,7 kN e nos 

pilares da extremidade será de 15,25 kN. 

 

2.3.5.4 Dimensionamento das chapas de fixação 

 

Utilizado também o Aço ASTM A36 

As cargas utilizaremos o limite máximo suportado pelos perfis, no caso, 88,9 

kN. 

As chapas serão da largura do perfil, no caso, 102 mm.  
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~gl = FNRF' × '~{           (11) 

~gl = FNRF' × 'PM 

~gl = EM'kiTnS² 
 

~gb = FNMF' ×'~4 

~gb = FNMF' × 'LF 

~gb = PF'kiTnS² 
 

Zl = ' Y~D� 

Zl' = 'MNOQ'nS² 
Zl = e' × 'g 
MNOQ = 'EFNP' × g 
g' = 'FNM]P'nS!
g' = 'MN]P'SS!
 

Logo, a espessura mínima necessária é de 5,82 mm para a área bruta, que 

envolve as chapas de ligação. 

 

2.3.5.5 Parafusos de fixação 

 

Considerando a área líquida, que envolve a questão da seção transversal que 

se localizam os parafusos, temos: 

 

Zib = V'' ×'Z@           (14) 

Figura 23 -  Chapas parafusadas 

 

Fonte: (NETO, 2007) 
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Neste Caso temos que o coeficiente de tração Ct = 0,85 

O parafuso selecionado é o A325-TC, com diâmetro de 7/8” ou 22,225 mm, 

com arruela e porca conforme especificações abaixo: 

 

Figura 24 - Dimensões do parafuso A 325 

 

Fonte: (CISER,2015) 
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Figura 25 - Área líquida da peça 

 

Fonte: (NETO, 2007). 

 Zi = B'e × g'C \ Z��          (11) 

 

Diâmetro do furo é de 22,225 mm + 3,5 mm = 25,725 mm = 2,5725 cm 

(Dimensionado de acordo com a NBR 8800, ABNT, 2008) 

 

~gb' = 'YZib!
Zib' = ']]NOPF !

Zib' = 'LNLLM'nS²!
Zi' = 'ZibVg !
Zi' = 'LNLLMFN]M !
Zi' = 'MNMMRPM'nS²!
MNMMRPM' = ' BEFNP' × 'gC'�'BPNMXPM' × gC!
XNRPXMg' = 'MNMMRPM!
g' = 'FNXP]LM'nS!
g' = 'XNP]LM'SS!
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Dessa forma, adotaremos a chapa de 5/16”, pois comercialmente é a chapa 

mais fácil de encontrar, tendo em vista que no mercado existe mais próxima a de ¼”, 

mas que essa ficaria na faixa de 6,35 mm, o que não daria para suportar a solicitação 

na área líquida, considerando os parafusos. 

 

2.3.5.6 Dimensionamento da junta de ligação do pilar ao solo 

 

O concreto utilizado será C25, com fck = 2,5 kN/cm² 

 

�n = ' ��'×� � FNQM' × �nG' � Z' × [ = ' �HNK0'×89�       (15) 

 

Nesse caso, A x B = 101,6 cm² 

As dimensões do meu perfil são 102 mm x 200 mm, logo, a parte A deverá ser 

o dobro da parte B. 

O mínimo exigido de área da chapa para o esforço solicitado é de 101,6 cm², 

porém, tendo em vista que somente os perfis ocupam uma área de 204 cm², vamos 

utilizar uma chapa de 12,3 cm x 22,1 cm, totalizando área de 271,83 cm². 

 

d' = 'ENFM'nS            (16)!

f' = 'ENFM'nS!
~n' = 'FNQQ'GYTnS² 
~f = FNXM' × ~s = FNXM' × PM = E]NXM'kiTnS² 
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g � P × d ×'��n~f!
 

Nesse caso a espessura t vai ter que ser maior do que 0,28 cm, ou, 2,8 mm. 

Adotaríamos nesse caso a espessura de 1/8” ou 3,00 mm, comercialmente 

mais próxima, porém, tendo em vista a NBR 8800 (ABNT, 2008), vamos utilizar a 

espessura mínima, que nesse caso é de 12,5 mm, sendo a chapa selecionada a de 

½”, comercialmente mais próxima do especificado. 

O diâmetro do chumbador seria de 40% da espessura da chapa, nesse caso 5 

mm, porém, como a NBR 8800 (ABNT, 2008) especifica que o valor mínimo de 

diâmetro dos chumbadores é de 16 mm, logo, utilizaremos 4 chumbadores de 16 mm. 
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3 CONCLUSÃO  

 

A ideia de construir uma estufa agrícola é muito viável hoje em dia, com o uso 

mais sustentável de recursos, ligado diretamente ao crescimento das plantas e o 

controle de pragas, além do mais, alcançado o objetivo de proporcionar um ambiente 

apropriado às ervas medicinais as quais são sensíveis às intempéries climáticas. 

Destacou-se, ao se pesquisar a respeito de estruturas metálicas, devido estas 

apresentarem grande serventia em comparação a outros sistemas construtivos rurais, 

ganhando destaque por apresentar vantagens que as tornam competitivas em 

comparação ao sistema de concreto armado. Apesar das estruturas metálicas ainda 

serem mais destinadas para fins industriais e comerciais, estas também demonstram 

importante aplicação na área rural, sendo um elemento altamente competitivo e com 

custos acessíveis. 

Deste modo, o aço carbono possui uma ótima resistência mecânica, 

ductilidade, vida útil, relutância à corrosão e com boa aderência à pintura, 

possibilitando a sua união com outros materiais, fazendo dele uma solução ideal para 

questões de engenharia. 

Sendo assim, por meio dessa primeira fase de pesquisa finalizada, explana-se 

todo conteúdo para uma possível avaliação crítica, ou até mesmo, ser enriquecido 

com novas convicções. 

A partir do presente estudo atingiu-se às seguintes conclusões: o protótipo foi 

projetado de forma resistente e dimensionado de modo a permitir controle natural 

adequado das condições térmicas ambientais, propiciando uma maior temperatura 

média e a diminuição da umidade relativa do ar em seu interior, comparativamente ao 

ar livre; consequentemente, em virtude desse comportamento do ambiente de cultivo, 

as plantas medicinais que serão produzidas na estufa casas de vegetação irão ter um 

maior, mais rápido e melhor desenvolvimento. 

Por fim, deixa-se a sugestão para demais acadêmicos desenvolver projetos 

envolvendo casas de vegetação que possam contemplar e explorar novos campos de 

desenvolvimento e aperfeiçoar a proposta do presente trabalho. Ademais, visualiza-

se a relevância do projeto não só para o curso de engenharia civil, mas para demais 
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cursos que possam se familiarizar e se beneficiar com a possibilidade do cultivo de 

plantas medicinais. 
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