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EMENTA 

Fundamentos de resistência dos materiais; materiais de construção; construção de edificações rurais; noções básicas de instalações
hidrossanitárias e elétrica em edificações rurais; projeto em construções rurais; projeto de instalações agrícolas e zootécnicas; ambiência em

construções rurais.

                                                                                                              PROGRAMA 

Fundamentos de resistência dos materiais: conceito; tipos de esforços, tensão; deformação; diagrama tensão x deformação; lei de Hooke;
coeficiente de Poisson; tensões admissíveis e coeficiente de segurança; e aplicações.

Materiais de construção: tipo; classificação; propriedades; características; agregados; aglomerantes; argamassa; concreto; materiais
cerâmicos; madeira; metais; vidro; plásticos; e outros.

Construção de edificações rurais: conceito; principais características; etapas; planejamento; e elementos.

Noções básicas de instalações hidrossanitárias e elétrica em edificações rurais: importância; principais constituintes; e planejamento/projeto.

Projeto em construções rurais: importância; etapas (gráfica, descritiva e orçamento); e tipos de trabalho (preliminar, execução e acabamento).

Projeto de instalações agrícolas e zootécnicas: habitações; armazenamento; aves; suínos; bovinos; caprinos; e outras.

Ambiência em construções rurais: termos técnicos; conceito; importância; animal x ambiente; homeotermia e termorregulação; formas de
propagação e dissipação do calor; conforto térmico animal; índices de conforto térmico; e acondicionamento (natural/primário e
artificial/secundário) térmico (ventilação, aquecimento, resfriamento e iluminação) das instalações.
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OBJETIVO GERAL

Apresentar e conceituar os principais materiais de construção do ponto de vista da tecnologia de obtenção, controle e produção de derivados
destes materiais. Conhecer modificações ambientais básicas a se fazer em instalações rurais, de forma a alterar o ambiente térmico das
mesmas. Conhecer o princípio fundamental das construções e técnicas construtivas rurais para melhor projeto de construções rurais.

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Conhecer os principais materiais utilizados em construções rurais, formas de utilização e equipamentos necessários;

Realizar planejamentos e projetos de construções para o meio rural;

Analisar a ambiência das instalações para criação de aves, suínos, bovinos, e outros, como um fator de produção.

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS

Na primeira aula será realizada apresentação da disciplina e ambientes virtuais utilizados. A disciplina terá aulas expositivas e dialogadas,
ancoradas na literatura pertinente.

FORMAS DE AVALIAÇÃO

A avaliação do aprendizado ao conteúdo proposto na disciplina será realizada por meio avaliação/questionário e projeto/maquete (A1 e A2),
valendo de zero a 100 cada um. A Nota final será obtida por meio da média aritmética simples das duas notas.

Os alunos que obterem média de aproveitamento inferior a 70,0 e igual ou superior a 40,0, frequência igual ou superior a 75% deverão prestar
exame final, o qual constará de uma prova acerca de todo o conteúdo da disciplina. Para ser aprovado no exame, o aluno deve obter média
final igual ou superior a 50,0. Caso não tenha frequência igual ou superior a 75%, média de aproveitamento superior ou igual a 40,0 e média
final igual ou superior a 50,0 o aluno será reprovado.
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