
ALTIMETRIA
O que é topografia?

É a ciência que tem como objetivo representar, no papel, a 
configuração de uma porção de terreno com as benfeitorias que estão 
em sua superfície.

Permite a representação em planta de uma propriedade, dos detalhes 
que estão no seu interior (cercas, construções, benfeitorias, córregos, 
vales etc)

A topografia divide-se em em:

ALTIMETRIA PLANIMETRIA



O QUE É ALTIMETRIA?

O QUE É PLANIMETRIA?

Técnica para medir distâncias e ângulos verticais, 
que na planta não podem ser representados. Para 
representação é utilizada a vista lateral, (perfil), 
corte e elevação.

Técnica para medir distâncias e ângulos 
horizontais. A forma de representação é por meio 
de vistas.

Nos projetos de planimetria e altimetria, é necessário 
utilizar escalas para reduzir as medidas reais.

1: 1000       1:2000     1:5000



Teoria básica do nivelamento geométrico



 



Equipamentos utilizados Altimetria



Materiais alternativos para construções rurais

Taipa 

Terra Palha 

Adobe

Processo construtivo que utiliza o barro, misturado com 
palha, como material de construção

Processo construtivo que utiliza blocos de palha e barro 

Processo construtivo que utiliza o barro, misturado com 
palha – confecção de tijolo



Taipa 





http://www.stella.com.br/img/et/et01.tif.gif

Estruturas de cobertura





Terra Palha Adobe 



ESTUDO DE CASO – AVICULTURA 
INDUSTRIAL

PANORAMA ATUAL
- Grande acervo tecnológico dentre o setor agropecuário
- Progressos em genética, manejo e sanidade
- Pouca atenção às técnicas de alojamento e ao ambiente de 
criação de aves

SOLUÇÃO
- Readequação das Instalações para competir no mundo 
globalizado
- Utilização de diferentes materiais e técnicas construtivas
- Brasil, país localizado entre os trópicos, temperatura 20 – 
25oC, durante todod o ano
- Problema  = Calor



FISIOLOGIA DAS AVES
- Temperatura interna do corpo em níveis constantes

- Ambientes em condições Termohigrométricas, são 
as mais variáveis

- Ajuste das aves a estas condições



ACONDICIONAMENTO CONVENCIONAL



Ideal – Ambiente com temperatura controlada

SOLUÇÕES
- Adequação de materiais de cobertura e suas 
associações
- Concepções arquitetônicas
- Previssão de uma perfeita ventilação
- Exploração do paisagismo circundante



Orientação das construções

1 – Eixo longitudinal dos pavilhões, orientado no sentido leste-oeste
2 – Superfície exposta a oeste menor possível
3 – Fachada norte para o sol de inverno
4 – Verão beiral faz a proteção
5 – Para o hemisfério sul, 2 fachadas, uma permanente quente e 
outra fria

6 – A orientação norte-sul, obriga o plantio de árvores nas 
fachadas leste e oeste para atuarem como sombreamento

1 - 10 x a altura da construção
2 – 35 a 40 metros

Espaçamento entre galpões



Proteção contra insolação

1 – Sombreamento reduz em 30% a carga térmica sobre o animal

2 – Oitões pintados de cores claras

3 – Utilização de coberturas adequadas (cores claras)



Telha à base de fibra vegetal





SILOS

O que é um silo?

Construção ou estrutura destinada ao 
armazenamento a granel de materiais não fluídos, 
granulares ou pulverulentos, podendo ser constituído 
de uma única célula (silo unicelular), ou de várias 
células, silo multicelular.



HISTÓRICO

Fazendas de café – Tulha – Armazenamento em sacas



HISTÓRICO

Surgimento de novos materiais construtivos – 
Grandes silos



Como classificar um silo?

1º Posição em relação ao solo
Silo subterrâneo Silo elevado



Como classificar um silo?
2º Relação altura lado

Silos verticais Silos horizontais



3º Quanto ao número de células

Silos unicelulares Silos multicelulares



Silos metálicos multicelulares



Tremonha















Qual tipo de material posso construir um silo? 

CONCRETO AÇO MADEIRA



Acidentes em silos







Silos de Madeira Serrada



Detalhes Construtivos



SILOS VERTICAIS DE MADEIRA 
COMPENSADA 



Silos para Laranjas



Silos para Laranjas







Fundações

O que é fundação?
Elemento responsável pela transmissão dos esforços, 
provenientes de uma edificação, para o solo.

Qual a melhor fundação?
Aquela que consegue satisfazer condições técnicas e 
econômicas da obra em questão.

Quais são os tipos de fundações?

Rasas Profundas



Rasas Profundas

Radier Sapata 
corrida

Sapata 
isolada

Estacas Tubulões

FUNDAÇÕES



Rasas
RADIER = Laje

SAPATA ISOLADA



 

SAPATA CORRIDA



PROFUNDAS
ESTACAS TUBULÕES





ESTACAS
Pré-moldadas

Concreto     Aço      Madeira



ESTACAS - madeira







FIM


