
 

MEMORIAL DE CÁLCULO BARRAGINHAS 
FAZENDA SÃO JOÃO DO ATIBAIA (II) 

 

 

 

 

 

 

  



BARRAGINHAS 
 

 

Barraginhas trecho estrada interna 

Trecho da estrada a ser trabalhado com barraginhas: 400 metros 

 

 

A– Declividade 

 

EV=29m(variação de cota –585 a 614m) 

EH=398,9m(270²=9²+EH²) 

Declividade (D%)=(EV/EH)*100 

D=7,26% (suave ondulado) 



B –Intensidade Máxima de Precipitação 

 

Através do programa TERRAÇO 4.1 (Pruski et al. 2009) calcularam-se os parâmetros da 
equação para o município de Jaguariúna, sendo K = 1981,278; a = 0,173; b= 19,181 e e = 0,864. 
Para a região de Jaguariúna (SP), para um período de retorno de 10 anos, calculamos a 
intensidade máxima média de precipitação (Im) 

 

Im = K Ta/(t + b)c                                                                                                     (1) 

 

Onde: 

Im é a intensidade máxima média de precipitação, mm h-1; 

T é a período de retorno, anos; 

t é a duração da precipitação, min; 

K, a, b, c são os parâmetros relativos à localidade. 

Im(24)=138mm 

C - Erodibilidade e Uso do Solo 

O tipo de solo dominante na região de Jagauriúna, e por consequência, na área do presente 
Projeto, é oArgissolo Vermelho-Amarelo (LAV). Dessa forma, com base na tabela que segue (1), 
iremos adotar como fator K (resistência à erosão), o valor de 1,25. 

Tabela 1. Grupos de resistência à erosão hídrica para as principais classesde solos é o índice K. 

 

 



D - Determinação do espaçamento entre as barraginhas - EH: (fórmula de Bertoni& Lombardi 
Neto) 

EV= 0,4518 * k*d ; EH=EV*100/D 

Onde: 

EV=Espaçamento vertical 

K=Fator do solo 

D=declividade em % 

EV=0,4518*1,25*7,26; EV=4,1 

EH=4,1*100/7,26 

EH=56,473 metros entre cada barraginhas; 

E – Área de Contribuição para cada barraginhas 

Ac=EH*L 

Onde: 

Ac é a área de contribuição de cada barraginha, m²; 

EH é o espaçamento entre barraginhas, m; 

L é a largura da estrada, m; 

Ac=56,473*5 

Ac=282,36m² 

F - Determinação de Volume e raio de barraginhas 

Utilizando-se do Software Terraço 4.1, desenvolvido pela Universidade Federal de Viçosa 
(Grupo de Pesquisa em Recursos Hídircos, Prof. Fernando Pruski), com base nos dados gerados 
a partir dos cálculos acima, tem-se: 



 

G – Conclusão 

Para o trecho III, estrada interna da Fazenda São João do Atibaia (II), com extensão de 400 
metros, serão executados 07 barraginhas, cada uma delas espaçadas em 56,5metros, com um 
volume de 10,2m³ e raio de 2,9 metros. 

Desenho esquemático – formatação da barraginha 
 

 

 

 



 

Desenho esquemático – disposição das barraginhas ao longo do trecho 
de estrada 
 

 

Desenho esquemático – locação de barraginhas no campo 
 

 



Desenho esquemático – canal de admissão da barraginha 
 

 

De maneira geral, os canais de admissão devem ter as seguintes características: 

 C= 1 – 2 metros 

 B = 1 metro 

 H = 0,2 – 0, 4metro; 
 

H – Estimativa de Custos 

 

SINAPI JUN/16 

prática nº SINAPI ítem Custo unitário c/ BDI 

Barraginhas 
89885 / 

74005/001 

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU 
ABERTO, INCLUINDO CARGA, 

DESCARGA E TRANSPORTE 
EM SOLO DE 1ª CATEGORIA 
COM ESCAVADEIRA 
HIDRAULICA (CAÇAMBA 
0,8m³/111 HP), FROTA DE 3 
CAMINHÕES BASCULANTE 
DE 14M³, DMT DE 0,2KM E 
VELOCIDADE DE 4 KM/H 

E 

COMPACTACAO MECANICA, 
SEM CONTROLE DO GC 
(C/COMPACTADOR PLACA 
400 KG) 

 

R$ 14,076/m³ 



 

Atividade Custo Unitário Quantidade/barraginhas 
(m³) 

Total 
barraginhas 

Custo Total 

Construção 
(Barraginha + 
canal) 

R$ 14,076/m³ 10,2 07 R$1.005,05* 

*Valores com casas decimais embutidas (valores retirados de planilha de cálculo com as casas 
decimais consideradas) 

 

 

 

 

 

ESTRADAS 
 

Fazer camalhões ao longo das estradas para quebrar a energia cinética da enxurrada e orientar 
o escoamento para estruturas receptoras. Na instalação dos camalhões, escarificar a faixa de 
solo onde será locado o camalhão para possibilitar maior aderência no solo, o volume de 
aterro dos camalhões e de 2m3 (volume esse retirado na execução das barraginhas) 

 



 

 

 



TRECHO– 400 metros 

 

 

 

 

 



SINAPI JUN/16 

prática nº SINAPI ítem Custo unitário c/ BDI 

Estradas 
(lombadas) 

79472 / 
74153/001 

Regularização de superfícies 
em terra com 

motoniveladora 

E espalhamento mecanizado 
(com motoniveladora 140 
hp) material 1a. categoria 

R$ 0,798/m² 

 

Atividade Custo Unitário Quantidade 
(m²) 

Custo Total 

Estradas 
(lombadas) 

R$ 0,798/m² 1.600 R$1.277,43 

 

CUSTO TOTAL: SÃO JOÃO DO ATIBAIA II 

Atividade Quantidade Custo Total 
Construção (Barraginha + 
canal) 

24 (16+08) R$1.005,05 

Estrada 1600m² R$1.277,43 
Total: R$2.282,48 

 


