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1. PLANO DE TRABALHO: ESTÁGIO EM AGRONOMIA 
 

 
A seguir, você terá as atividades a serem realizadas no estágio em Projeto de 

Agronomia, este Plano de Trabalho foi elaborado devido ao contexto da pandemia COVID-19.  

 
 

1.1 ORIENTAÇÕES PARA AS ATIVIDADES 
 

Seja bem-vindo ao Estágio de Agronomia! 

Devido a situação de pandemia do COVID-19 elaboramos duas opções de 

trabalhos voltados a área de atuação profissional para que você possa desenvolver durante o 

seu período de estágio. Você deverá escolher a que sentir mais afinidade para a realização do 

seu estágio e deverá buscar o aprofundamento no tema. 

A Atividade A é voltada a elaboração de projetos com base em um programa de 

necessidades e a Atividade B é relacionada com a elaboração de um aviário.  

Independentemente da proposta escolhida, você deverá realizar os projetos de 

maneira individual, arquivos idênticos serão tratados como plágio.  

Para facilitar o seu trabalho durante o estágio elabore um cronograma de atividades. 

Este cronograma deverá servir também para você acompanhar a sua evolução ao longo do 

período de estágio. Sendo que ao final do estágio, o cronograma deverá ser apresentado como 

anexo ao seu relatório, comparando as atividades previstas com as realizadas para cada etapa 

da atividade escolhida.  

 

Bons Estudos! 

Equipe de Docentes do Curso de Agronomia 



 

4 
 

1.2 ATIVIDADE A – Elaboração de projeto de uma residência rural (180h) 
 

Imagine que na empresa que você faz estágio lhe atribuíram a tarefa de elaborar um 

projeto arquitetônico de uma residência em uma pequena propriedade rural, realizar o 

lançamento dos pontos elétricos e o projeto hidrossanitário esquemático de uma residência 

com base em um programa de necessidades de um cliente.  Observe o mapa da propriedade 

na Figura 1. 

Figura 1 – Propriedade rural e indicação do terreno 

 

Fonte: Elaborado pela equipe de professores. 
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Para elaborar esse projeto, a empresa em que você estagia realiza os desenhos 

manualmente na prancheta e você deverá escolher este meio de representação. Quando o 

gestor da empresa se reuniu com o cliente, ele elaborou um programa de necessidades e lhe 

passou as seguintes informações para serem utilizadas como base para o projeto:  

• Residência unifamiliar térrea;  

• Área construída: entre 80 e 120 m²;  

• Área do terreno (1.500m2): 30x50 metros, (considerar o terreno plano);  

• Ambientes: três quartos, dois banheiros, um lavabo, sala de estar, sala de jantar, 

cozinha, lavanderia e varanda;  

• Telhado com telhas cerâmicas aparentes (duas ou quatro águas);  

As tarefas a serem realizadas durante o estágio se você optar pela opção A estão 

apresentadas na sequência: 

1.2.1 ATIVIDADE A.1 - Elaboração do projeto residencial rural (80h) 

Na Atividade A.1 você irá elaborar o projeto arquitetônico de uma residência rural com 

base no programa de necessidades apresentados anteriormente. O projeto arquitetônico 

deve ser composto pelas plantas, cortes, planta de cobertura, detalhes e fachada. Também, 

você deverá realizar um memorial descritivo e justificativo sobre as soluções construtivas 

pretendidas (máximo uma lauda). 

Vale destacar que as plantas e cortes devem estar em escala e esta escala deve ser 

apresentada no desenho (aconselhado as escalas 1:50 ou 1:100). Em planta, cada cômodo 

deve apresentar seu respectivo nome e a sua área. Os cortes devem apresentar detalhes 

construtivos e também devem ser cotados. 

Lembre-se que a entrega do seu estágio será na forma de relatório, então você pode adicionar 

seus desenhos de projeto como anexo ou como imagem no seu relatório. 

Para auxiliar, consulte as NBRs sobre desenho técnico, entre elas: 

• NBR 17006:2021 - Desenho técnico — Requisitos para representação dos métodos de 

projeção.  
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• NBR 16861:2020 - Desenho técnico — Requisitos para representação de linhas e escrita.  

• NBR 16752:2020 - Desenho técnico — Requisitos para apresentação em folhas de 

desenho.  

• NBR 12298:1995 - Representação de área de corte por meio de hachuras em desenho 

técnico - Procedimento.  

• NBR 10126:1987 Versão Corrigida: 1998 - Cotagem em desenho técnico - Procedimento. 

 

1.2.2 ATIVIDADE A.2 – Lançamento dos pontos elétricos (Aproximadamente 50h) 

Na Atividade A.2 você irá realizar o lançamento dos pontos elétricos e de iluminação 

do seu projeto residencial. Este projeto deverá ser realizado de forma esquemática, com a 

disposição de tomadas, interruptores, arandelas, luminárias, quadro de distribuição, etc. 

Como orientação, você pode utilizar a NBR 5444:1989 como parâmetro de simbologias 

de projeto elétrico e a NBR 5410:2004 para previsão e dimensionamento de iluminação e 

pontos de tomadas, entre outras. Pesquisa e incorpore outras normas e conhecimentos ao 

seu projeto. 

Deverá representar a distribuição dos pontos elétricos que você concebeu em uma 

prancha de desenho, mostrando a planta da residência e os pontos elétricos e de iluminação. 

Você também poderá utilizar outros conjuntos de símbolos de elétrica, conforme necessário. 

Não será necessário mostrar a tubulação e o dimensionamento dos cabos e fios, apenas a 

locação dos pontos de uma forma sintética e de fácil entendimento, conforme demonstrado 

na Figura 2.  

São apresentas a seguir algumas regras de concepção e de representação: 

• Realizar o projeto da residência projetada (apenas paredes, portas e janelas); 

• Realizar o posicionamento de todos os pontos de iluminação (teto); 

• Posicionar todos os pontos de interruptores e tomadas; 

• Criar tabela de simbologias; 

• Observar as normas pertinentes; 
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• Realizar um memorial descritivo sobre as soluções propostas (máximo uma lauda). 

 

Figura 2 – Exemplo de esquema elétrico 

 

Fonte:https://i0.wp.com/www.sabereletrica.com.br/wp-content/uploads/2015/01/Diagrama-de-instala%C3%A7%C3%A3o-

el%C3%A9trica.jpg?resize=467%2C752&ssl=1 

 

1.2.3 ATIVIDADE A.3 – Realizar estudo hidrossanitário (Aproximadamente 50h) 

Para finalizar o seu estágio, na Atividade A.3 você deverá elaborar o projeto 

hidrossanitário esquemático dessa residência, apresentando os desenhos em planta e 

elevação ou isométrico da tubulação de água fria, planta baixa do lançamento das tubulações 

de esgoto e solução de esgotamento sanitário (fossa ou sumidouro).  

Não é preciso realizar cálculos, apenas o lançamento das tubulações de água (entrada, 

reservatório e distribuição) e esgoto (sistema de esgotamento e destinação), conforme 

demonstrado nas imagens a seguir. 
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Figura 3 – Exemplo de esquema hidráulico de água fria 

 
Fonte: https://i.pinimg.com/originals/7f/73/cd/7f73cd30f8af3b50f28af0a7384a507c.jpg 

 

Figura 4 – Exemplo de desenho esquemático de esgotamento sanitário 
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https://www.guiadaengenharia.com/wp-content/uploads/2019/05/instalacoes-sanitarias-03-1.jpg 

Figura 5 – Exemplo de desenho esquemático de tanque séptico 

 
http://www.monteiroengenharia.com/imagens/fossa_sumidouro.png 

Utilize a melhor forma de representação para que o seu desenho comunique da melhor 

maneira para o empreiteiro que irá construir sua obra. Lembre-se de colocar todos os 

desenhos em pranchas (A4, A3, A2, etc). Pesquisa normas da ABNT que possam auxiliar em 

sua pesquisa e criação dos projetos. 
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A entrega deste projeto será na forma de relatório, no qual você deve justificar as suas 

escolhas e apresentar as plantas, os cortes e os detalhes. Além disso, deverá entregar um 

memorial descritivo do projeto hidrossanitário. Este memorial pode ser apresentado no 

decorrer do relatório ou como um anexo (máximo uma lauda).   

Lembre-se que a posição dos cortes deve ser estratégica, para mostrar os detalhes 

construtivos da edificação como um todo, incluindo o telhado.  

Para que você não se esqueça de nenhum material a ser entregue, ao finalizar o seu 

relatório verifique se os seguintes itens estão apresentados no relatório: 

 Cronograma; 

 Projeto arquitetônico;  

 Cortes;  

 Layout da fachada; 

 Detalhes (opcional);  

 Quadro de esquadrias;  

 Memorial descritivo e justificativo do projeto arquitetônico; 

 Projeto de pontos elétricos; 

 Memorial descritivo (projeto elétrico); 

 Projeto de lançamento hidrossanitário;  

 Memorial descritivo (projeto hidrossanitário). 

 

Para você elaborar o cronograma desta atividade você pode utilizar o software MS 

Project ou elaborar um Gráfico de Gantt no Excel. Segue um exemplo da utilização do 

Planejador de Projetos (Gráfico de Gantt) do Excel.  

Figura 6 – Exemplo de cronograma usando o Excel 

 

Fonte: Elaborado pela equipe de professores. 
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Vale destacar que o Excel disponibiliza um modelo deste planejador de projetos para 

alteração. Essa ferramenta ou o MS Project devem ser utilizadas antes de você iniciar a 

elaboração do projeto e deve ser utilizada também para o acompanhamento das atividades, 

onde você pode ir alterando a “porcentagem concluída”. É importante destacar que este é 

apenas um exemplo, você terá que elaborar o seu cronograma de acordo com a sua realidade 

e pode realizar mais subdivisões dentro de cada atividade. 

Apenas lembre-se que a sua prática de estágio, realizando as atividades devem 

contemplar 180 horas.  

Para finalizar, gostaríamos que você aproveitasse essa oportunidade para aprofundar 

os seus conhecimentos e colocar na prática serviços cotidianos de um agrônomo. Se você tiver 

domínio de outros softwares, fique à vontade para utilizá-los.   
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1.3 ATIVIDADE B – Elaboração de projeto de um aviário (180h) 
 

Imagine que na empresa que você faz estágio você foi encarregado de elaborar o 

projeto de um aviário em uma propriedade rural no interior do estado de São Paulo, na cidade 

de Presidente Prudente. A propriedade possui 80 hectares e está localizada próxima a um rio 

que passa na região. O traçado da propriedade e a área destinada para a reserva legal estão 

demonstrados na Figura 7 a seguir: 

 
Figura 7 - Mapa esquemático da propriedade  

 
Fonte: Elaborado pela equipe de professores. 

Você deverá realizar o projeto de um aviário para a produção de frango de corte e para 

auxiliá-lo, utilize como base a Cartilha da Embrapa “Construção de aviário para produção de 

frangos de corte em sistemas alternativos em pequena escala”, disponível em: 

https://www.embrapa.br/suinos-e-aves/busca-de-publicacoes/-

/publicacao/578675/cartilha-construcao-de-aviario-para-producao-de-frangos-de-corte-em-

sistemas-alternativos-em-pequena-escala.  

https://www.embrapa.br/suinos-e-aves/busca-de-publicacoes/-/publicacao/578675/cartilha-construcao-de-aviario-para-producao-de-frangos-de-corte-em-sistemas-alternativos-em-pequena-escala
https://www.embrapa.br/suinos-e-aves/busca-de-publicacoes/-/publicacao/578675/cartilha-construcao-de-aviario-para-producao-de-frangos-de-corte-em-sistemas-alternativos-em-pequena-escala
https://www.embrapa.br/suinos-e-aves/busca-de-publicacoes/-/publicacao/578675/cartilha-construcao-de-aviario-para-producao-de-frangos-de-corte-em-sistemas-alternativos-em-pequena-escala
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Você deverá realizar um aviário com capacidade para 200 aves, com cobertura de telha 

cerâmica e seguir as orientações e representações de desenho demonstradas. Deverá 

escolher o desenho Manuel em prancheta como meio de representação. 

As tarefas a serem realizadas durante o estágio se você optar pela opção B estão 

apresentadas na sequência: 

1.3.1 ATIVIDADE B.1 – Desenvolvimento do projeto do aviário (80h) 
 
1.3.1. Desenvolvimento do projeto do aviário 
 

Realizar a planta baixa do aviário para 200 aves, com base nas medidas sugeridas 

abaixo: 

Tabela 1 - Sugestões de medidas para construção de aviários. 

 
Fonte: Albino, et al (2009). 

 

Lembrando que a locação do aviário deverá respeitar a orientação solar mais 

adequada. Deixe anotado no desenho o símbolo de orientação do Norte. O chão deverá ser 

feito com contrapiso de concreto ou chão batido, com inclinação de 2% e mureta de proteção 

de 30 cm. 

Os fechamentos das laterais poderão ser realizados em alvenaria de tijolos ou em 

madeira. Você poderá decidir qual matéria irá escolher. 

Na planta baixa, deverá estar contido todas as informações necessárias, como cotas, 

linhas de chamada, linhas de corte e demais notas. 

Lembre-se que, para o preenchimento da legenda deve-se utilizar as seguintes 

informações básicas:  

• Título do desenho: Projeto aviário.  
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• Aluno (a): nome completo ou nome e sobrenome.  

• RA: registro acadêmico do aluno.  

• Data: data de desenvolvimento da atividade.  

• Escala: definido pelo projetista.  

• Medidas: m. 

 

O desenho deverá ser realizado na escala 1:50 e deverá conter todas as informações 

necessárias. Neste momento é importante que seja abordada a normatização, definições e 

todas as normas demonstradas, como a NBR 6492 e a NBR 10126. Devem ser retomados os 

conceitos de escala de desenho, normas de desenho (espessura de linhas) e normas de 

caligrafia. 

Você deverá entregar: Planta baixa, dois cortes, duas elevações e planta de cobertura, 

todos em prancha com legenda (conforme Anexo I), e memorial descritivo dos materiais 

empregados (texto e imagem). 

1.3.2 ATIVIDADE B.2 – Levantamento do Quantitativo e orçamento (50h) 
 

O levantamento quantitativo e orçamento deverá ser feito com base no projeto do 

aviário desenvolvido na atividade anterior e utilizando a “Estimativa de material necessário 

para construção do aviário” de Albino et al (2009, p. 20-21)1. Todos os materiais empregados 

deverão ser considerados no orçamento. 

Para facilitar, seguem algumas dicas: 

• Separe os materiais no orçamento conforme Albino et al (2009, p. 20-21).  

• Elabore planilhas no Excel para colocar este levantamento de dados.  

• Mantenha os cálculos de levantamento em um memorial de cálculo, para no 

caso de necessidade de revisão, o trabalho ser mais facilitado. 

 
1 ALBINO, Jacir José et al. Construção de aviário para produção de frangos de corte em sistemas alternativos em pequena 

escala. Concórdia: Embrapa, 2009. Disponível em: 
https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/57785/1/CUsersPiazzonDocumentsCartilha-Aviario.pdf> Acesso 
em: 22/01/2022. 

https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/57785/1/CUsersPiazzonDocumentsCartilha-Aviario.pdf
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• Se achar necessário, adicione um percentual de segurança ou um percentual 

de perdas do material. Mas não esqueça de descrever isso no memorial de 

cálculo. 

• Se necessário, você poderá inserir outros materiais. 

 

1.3.3 ATIVIDADE B.3 – Requisitos térmicos da construção  (Aproximadamente 60h) 
 

Após a realização da Atividade B.2, você deverá determinar uma solução de conforto 

térmico para o aviário que você projetou, conforme as fases de desenvolvimento da ave e as 

condições climáticas da região. 

Realize um estudo sobre o clima da região de Presidente Prudente (temperatura média 

anual, vento predominante e índice pluviométrico) e identifique as potencialidade e 

deficiências que você deverá considerar no seu sistema de conforto térmico. Com base nessas 

informações, você deverá levantar duas possibilidades de sistema de ventilação (natural ou 

artificial) e demonstrar a eficiência, viabilidade e vantagens e desvantagens de cada uma.  

Você poderá realizar croquis esquemáticos para explicar as funcionalidades dos sistemas 

propostos, como demonstrado na Figura 8. 

Figura 8- Esquema de ventilação 

 
Fonte:https://i1.wp.com/www.megabrisa.com.br/noticias/wp-content/uploads/2016/07/galpao-climatizado-

megabrisa1.png?fit=526%2C218&ssl=1 

Nessa tarefa, você deverá criar um relatório técnico (texto e imagem), descrevendo 

todos os pontos acima citado dos dois sistemas, para subsidiar a decisão de escolha por parte 

dono da propriedade e dos demais profissionais de sua empresa. 
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Para que você não se esqueça de nenhum material a ser entregue, ao finalizar o seu 

relatório verifique se os seguintes itens estão apresentados no relatório: 

 Cronograma; 

 Projeto técnico (desenho) do aviário para 200 aves; 

 Memorial do projeto; 

 Levantamento de quantitativos de material; 

 Orçamento de materiais de construção; 

 Estudo climático da região; 

 Relatório técnico sobre sistemas de climatização; 
 

Conforme foi apresentado na Atividade A, na Atividade B você também deverá 

elaborar um cronograma de atividades. Para tal, poderá utilizar o software MS Project ou 

elaborar um Gráfico de Gantt no Excel. Segue um exemplo da utilização do Planejador de 

Projetos (Gráfico de Gantt) do Excel.  

Figura 9 – Exemplo de cronograma usando o Excel 

 

Fonte: Elaborado pela equipe de professores. 

Vale destacar que o Excel disponibiliza um modelo deste planejador de projetos para 

alteração. Essa ferramenta ou o MS Project devem ser utilizadas antes de você iniciar a 

elaboração do projeto e deve ser utilizada também para o acompanhamento das atividades, 

onde você pode ir alterando a “porcentagem concluída”. É importante destacar que este é 

apenas um exemplo, você terá que elaborar o seu cronograma de acordo com a sua realidade. 

Apenas lembre-se que a sua prática de estágio, realizando as atividades devem 

contemplar 180 horas. 
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2. PRODUÇÃO DO RELATÓRIO DE ESTÁGIO 
 
Para a elaboração do relatório final de estágio, você deverá reunir todo o material 

elaborado no desenvolvimento de uma das atividades propostas no Plano de Trabalho. Você 

pode optar por desenvolver a Atividade A OU a Atividade B. 

2.1 Elementos pré-textuais 
 

Inserção de elementos de apresentação/identificação do estudante e do estágio 

cursado no semestre: 

• capa; 

• folha de rosto; 

• sumário. 

2.2 Elementos textuais 
 

Inserção das atividades realizadas, conforme descritas no Plano de Trabalho: 

• Introdução: inserção de texto com a contextualização sobre o estágio realizado. 

• Desenvolvimento: inserção, em sequência, de todos os materiais elaborados nas 

atividades, conforme Modelo disponibilizado no AVA e orientações descritas no 

Plano de Trabalho. 

• Considerações finais: inserção de reflexões decorrentes da realização do estágio. 

Atenção: 

• O relatório deve ser postado em formato word ou pdf. 

• No seu relatório deve ser entregue um cronograma de atividades previstas e realizadas, 
para realizar tal você pode utilizar o MS Project ou Excel. 

• O relatório de estágio deve ser redigido de forma INDIVIDUAL. Caso seja identificado plágio, 
os alunos envolvidos poderão ser reprovados. 

 
2.3 Elementos pós-textuais 

 
Inserção de elementos complementares para fechamento do relatório: 

• referências; 

• anexos; 

• apêndices. 
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Anexos 
 

ANEXO I - Prancha de desenho A4 e legenda, conforme NBR 16752:2020 

 

Fonte: Elaborado pela equipe de professores. 

TÍTULO DO DESENHO:

VISTO:

ALUNO(A):

RA: DATA:

ESC.: MEDIDA:

INSTITUIÇÃO:


