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I. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO
a)

Justificativa

A importância do técnico do setor de refrigeração e climatização fica evidente quando
observamos as inúmeras atividades em que suas ações melhoram a qualidade de vida
das pessoas. Atualmente, não se concebe as atividades industriais, especialmente na
área de alimentos, sem a presença desse técnico, que atende uma expressiva clientela
potencial de empresas que buscam soluções para a instalação, manutenção, operação
e controle de sistemas de refrigeração e climatização.
O SENAI de São Paulo, já há bastante tempo, preocupa-se em oferecer uma formação
que contemple as exigências técnico-científicas da área de refrigeração e climatização.
Ainda em 1999, por meio de pesquisa realizada com as empresas do setor do frio,
verificou-se a necessidade de capacitar os profissionais para atuar concomitantemente
em todos os segmentos da refrigeração e climatização: residencial, comercial e
industrial. Desse modo, o refrigerista, numa tendência mais moderna, passa a atuar
em todo o processo de climatização dos ambientes, sendo capaz de integrar, num
sistema único, o ar condicionado, a ventilação, o aquecimento e a filtragem do ar. Mais
do que se preocupar com o produto final da climatização, o refrigerista precisa cuidar
do processo de obtenção da qualidade do ar interior. Suas competências requeridas,
portanto, incluem ações voltadas a todo o processo de climatização, ficando para trás
a época em que esse profissional deveria ser preparado basicamente para lidar com
equipamentos.
Sendo assim, a formação de profissionais para esse segmento deve contemplar três
áreas: instalação e manutenção de sistemas de refrigeração residencial, incluindo-se o
conserto de freezers e refrigeradores; instalação e manutenção de sistemas de
refrigeração comercial e industrial, envolvendo conhecimentos e habilidades para atuar
com balcões de supermercados e frigoríficos, bem como em câmaras de conservação
de grande porte e em fábricas de equipamentos; e instalação e manutenção de
sistemas de climatização residencial, comercial e automotiva.
Se essas três são as áreas em que mais se demandam serviços do técnico em
refrigeração e climatização, é relevante saber que tipo de serviços são requisitados
desses profissionais. Os resultados da pesquisa anteriormente citada mostraram que a
maior parte das empresas necessitam de técnicos com competência para prestar
serviços relativos à instalação e manutenção de equipamentos, ao desenvolvimento de
projetos e à supervisão e manutenção das instalações. Na visão das empresas, os
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requisitos necessários para a atuação do profissional de refrigeração e climatização no
mercado de trabalho devem incluir conhecimentos de eletricidade, manutenção,
comandos

elétricos,

projetos

de

instalação,

educação

ambiental,

eletrônica,

informática, qualidade, instrumentação e termodinâmica, entre outros.
Uma última informação relevante para a identificação do perfil do técnico na área se
refere ao enfoque que deve ser dado também à preservação ambiental, no caso, à
proteção da camada de ozônio definida pelo Protocolo de Montreal, do qual o Brasil é
signatário. Na edição 03/2009, da Revista do Frio & Ar Condicionado, o artigo de capa
enfatiza que “a preocupação com a saúde” dos ocupantes de ambientes climatizados e
os cuidados adotados para proteger a camada de ozônio resultaram em tratados
internacionais que obrigam a maioria dos países, inclusive o Brasil, a substituir os
gases clorados por refrigerantes inofensivos à barreira natural que protege a Terra da
radiação solar ultravioleta.
O fato levou a indústria mundial a investir pesadamente em pesquisas voltadas ao
desenvolvimento e aplicação de hidrofluorcarbonos e outros fluidos ambientalmente
corretos. No contexto interno, as regulamentações da ANVISA (Agência Nacional de
Vigilância Sanitária) que tratam da qualidade do ar interior abriram espaço para o
segmento de manutenção e limpeza cuidar dos sistemas de climatização espalhados
pelos milhares de shoppings, hospitais, hotéis, clubes, restaurantes, indústrias e
residências do País”. A partir desse cenário, verifica-se mais uma vez a importância da
formação de técnicos com a visão e as competências exigidas para o cumprimento de
acordos e legislação relativas à proteção ambiental e à qualidade de vida das pessoas.
Mesmo enfrentando as dificuldades pelas quais estão passando as indústrias de
praticamente todos os setores produtivos da economia no Brasil, os setores de
refrigeração,

ar

condicionado,

ventilação

e

aquecimento

vêm

apresentando

crescimento contínuo seja no mercado interno ou na participação no comércio exterior.
Na matéria de capa da Revista do Frio & Ar Condicionado, edição 01/2009 , prevê-se
que, “comparado a outros países, o Brasil está numa posição privilegiada sob o ponto
de vista econômico”. O amplo mercado interno, a solidez das instituições financeiras
até aqui e a política razoável de controle fiscal somam-se ao grande potencial da
agropecuária e ao parque industrial moderno que podem garantir o crescimento do
HVAC-R em 2009.
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Em linhas gerais, é assim que o empresário José Rogelio Medela, presidente do
SINDRATAR-SP (Sindicato da Indústria de Refrigeração, Aquecimento e Tratamento
de Ar no Estado de São Paulo) e diretor da FIESP (Federação das Indústrias do
Estado de São Paulo) justifica sua expectativa de ver o setor continuar crescendo de
2,5% a 3%, a reboque da construção civil, da refrigeração comercial e dos sistemas de
ar condicionado central. Números preliminares da ABRAVA (Associação Brasileira de
Refrigeração, Ar Condicionado, Ventilação e Aquecimento) revelam que o HVAC-R
nacional fechou 2008 faturando perto de R$ 19 bilhões, por meio de suas redes de
indústria (R$ 14,9 bi), comércio (R$ 2,2 bi) e serviços (R$ 1,6 bi). Segundo a entidade,
os resultados de 2008 foram 5% superiores aos de 2007, e o setor mostrou-se
aquecido até o mês de outubro, apoiado em preços competitivos, boa oferta e crédito
farto.
Quanto às exportações das empresas que participam do Programa ABRAVA Exporta,
o crescimento foi de 148%, comprovando com isso o potencial do segmento no
mercado internacional e a eficácia das ações de divulgação realizadas em parceria
com a Apex-Brasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportações). Haja o que
houver no mercado em 2009, o futuro do setor em médio e longo prazo continuará
dependendo, em grande parte, do que se passa em laboratórios e salas de aula. Essa
crença faz gente como Antônio Luís de Campos Mariani, da Escola Politécnica da
Universidade de São Paulo, vincular um crescimento realmente consistente ao efetivo
investimento em qualificação de mão-de-obra. Vice-presidente do capítulo brasileiro da
Ashrae (Associação Americana de Engenheiros de Aquecimento, Ar Condicionado e
Refrigeração), o professor explica que a demanda por profissionais qualificados
crescerá em função das normas editadas pela ABNT, consideradas um grande avanço
para a garantia da qualidade nas instalações.” Mais uma vez, verifica-se a importância
da ênfase na qualificação da mão de obra para esse setor.
De acordo com a Classificação Brasileira de Ocupações – CBO, a principal família
ocupacional relacionada à refrigeração e climatização é a 3141 – Técnicos mecânicos
na fabricação e montagem de máquinas, sistemas e instrumentos, e o profissional de
refrigeração e climatização recebe a denominação de técnico mecânico – calefação,
ventilação e refrigeração, cujo código CBO da ocupação é 3141-15.
Essa família ocupacional apresentou tendência expressiva de crescimento, observado
o período de 2006 a 2008, como se vê na tabela a seguir.
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Se for analisado o crescimento das indústrias, no mesmo período de 2006 a 2008, em
termos de número de empregados, nas principais classes CNAE relacionadas ao setor
de refrigeração e climatização – Classes 28232 - Fabricação de máquinas e aparelhos
de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial e 28241 - Fabricação de
aparelhos e equipamentos de ar condicionado, da Classificação Nacional de Atividades
Econômicas - CNAE, verifica-se que a maior tendência é de crescimento, conforme
demonstrado na tabela abaixo.
Assim, considerando-se a evolução do emprego e o perfil requerido pelo mercado, a
partir da evolução tecnológica do parque industrial paulista, justifica-se, com base no
reconhecimento desses referenciais e necessidades do mercado, a reestruturação do
curso para habilitação de Técnico em Refrigeração e Climatização na rede SENAI-SP,
com a utilização de Metodologia para Formação com Base em Competências, tal como
proposta a seguir.
Dado este referencial, julga o SENAI de São Paulo ser de fundamental importância a
estruturação de um curso técnico que prepare os trabalhadores de acordo com o perfil
requerido pelo mercado. Assim, propõe-se, com base no reconhecimento das
necessidades do mercado, a implantação do Curso Técnico de Refrigeração e
Climatização.

b)

Objetivos

O curso técnico de Refrigeração e Climatização tem por objetivo habilitar profissionais
na elaboração de projetos de instalação de sistemas de refrigeração e climatização
sob supervisão e na coordenação da execução da manutenção e da instalação de
sistemas de refrigeração e climatização, seguindo legislação e normas técnicas,
ambientais, de saúde e segurança no trabalho e utilizando as boas práticas.

II. REQUISITOS DE ACESSO
A inscrição e a matrícula no Curso Técnico de Refrigeração e Climatização estão
abertas a candidatos que comprovem estar cursando ou ter concluído o ensino médio.
Dependendo das circunstâncias, outros requisitos como idade, experiência e
aprovação em processo seletivo podem também ser exigidos.
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III. PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO

a)

Perfil do Técnico em1 Refrigeração e Climatização

Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais
Área: Refrigeração e Climatização
Segmento de Área: Climatização, Refrigeração comercial, Refrigeração residencial,
Refrigeração industrial, Sistemas de aquecimento
Habilitação Profissional: Técnico em Refrigeração e Climatização
Nível de Educação Profissional: Técnico de Nível Médio
Nível de Qualificação2: 3

Competências Profissionais
Competência Geral:
Elaborar projetos de instalação de sistemas de refrigeração e climatização sob
supervisão; coordenar a execução da manutenção e da instalação de sistemas de
refrigeração e climatização, seguindo legislação e normas técnicas, ambientais, de
saúde e segurança no trabalho e utilizando as boas práticas.

Relação das Unidades de Competência
Unidade de Competência 1:
Elaborar projetos de instalação de sistemas de refrigeração e climatização sob supervisão,
seguindo legislação e normas técnicas, ambientais, de saúde e segurança no trabalho e
utilizando as boas práticas.
Unidade de Competência 2:
Coordenar a execução da manutenção de sistemas de refrigeração e climatização, seguindo
legislação, e normas técnicas, ambientais, de saúde e segurança no trabalho e utilizando as
boas práticas.

1

Perfil profissional do Técnico em Refrigeração e Climatização, estabelecido no âmbito do Comitê Técnico Setorial da
Área da Refrigeração e Climatização nos dias 8 e 15 de setembro de 2009, na Escola SENAI “Oscar Rodrigues Alves”,
com a utilização das Metodologias SENAI para Formação com Base em Competências: Elaboração de Perfis
Profissionais por Comitês Técnicos Setoriais.
2
O campo de trabalho requer, geralmente, a aplicação de técnicas que exigem grau médio-alto de especialização e
cujo conteúdo exige atividade intelectual compatível. O trabalhador realiza funções e tarefas com considerável grau de
autonomia e iniciativa, que podem abranger responsabilidades de controle de qualidade de seu trabalho ou de outros
trabalhadores e ou coordenação de equipes de trabalho. Requer capacidades profissionais tanto específicas quanto
transversais.
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Unidade de Competência 3:
Coordenar a execução da instalação de sistemas de refrigeração e climatização, seguindo
legislação, e normas técnicas, ambientais, de saúde e segurança no trabalho e utilizando as
boas práticas.

Unidade de Competência 1
Elaborar projetos de instalação de sistemas de refrigeração e climatização sob supervisão,
seguindo legislação e normas técnicas, ambientais, de saúde e segurança no trabalho e
utilizando as boas práticas.
Elementos de Competência

Padrões de Desempenho
1.1.1. Levantando dados sobre o projeto
1.1.2. Analisando dados

1.1.

Dimensionar cargas térmicas

1.1.3. Aplicando normas técnicas
1.1.4. Seguindo procedimentos técnicos
1.1.5. Cumprindo prazos de execução do projeto
1.1.6. Realizando cálculos
1.2.1. Definindo tipos de sistemas
1.2.2. Prevendo custos

1.2.

Detalhar o projeto

1.2.3. Elaborando leiaute
1.2.4. Selecionando componentes
1.2.5. Aplicando normas técnicas
1.2.6. Realizando cálculos
1.3.1. Apresentando o projeto para supervisão

1.3.

Submeter projeto à aprovação

1.3.2. Argumentando tecnicamente
1.3.3. Elaborando o memorial técnico e descritivo
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Unidade de Competência 2
Coordenar a execução da manutenção de sistemas de refrigeração e climatização, seguindo
legislação, e normas técnicas, ambientais, de saúde e segurança no trabalho e utilizando as boas
práticas.
Elementos de Competência

Padrões de Desempenho
2.1.1. Analisando condições de sistemas
2.1.2. Analisando condições dos equipamentos
2.1.3. Aprovando equipamentos e sistemas para

2.1.

Inspecionar equipamentos e
sistemas de refrigeração e
climatização

manutenção
2.1.4. Realizando tratativas referentes à garantia de
equipamentos com fabricantes
2.1.5. Analisando problemas, possíveis defeitos e
suas causas
2.1.6. Identificando problemas por meio da análise de
falhas e quebras dos equipamentos
2.2.1. Definindo os tipos de manutenção a serem
executadas
2.2.2. Analisando sistemas de refrigeração e
climatização
2.2.3. Identificando os tipos de sistemas e seus
componentes
2.2.4. Programando rotinas de manutenção
2.2.5. Levantando dados do cliente
2.2.6. Identificando procedimentos operacionais do

2.2.

Planejar a execução da manutenção

cliente
2.2.7. Coletando instruções dos fabricantes
2.2.8. Elaborando cronogramas
2.2.9. Prevendo a utilização de peças sobressalentes
2.2.10. Alocando recursos
2.2.11. Compondo equipe de trabalho
2.2.12. Prevendo a realização da manutenção por
terceiros
2.2.13. Seguindo normas, procedimentos e boas
práticas de refrigeração e climatização.
2.2.14. Prevendo treinando a equipe de trabalho
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Unidade de Competência 2
Coordenar a execução da manutenção de sistemas de refrigeração e climatização, seguindo
legislação, e normas técnicas, ambientais, de saúde e segurança no trabalho e utilizando as boas
práticas.
Elementos de Competência

Padrões de Desempenho
2.3.1. Cumprindo cronograma
2.3.2. Realizando rotinas de manutenção
2.3.3. Seguindo normas, procedimentos e boas de
refrigeração e climatização
2.3.4. Orientando equipes de trabalho

2.3.

Executar a manutenção de sistemas

2.3.5. Treinando equipes de trabalho

de refrigeração e climatização

2.3.6. Especificando peças
2.3.7. Elaborando documentação técnica (ex.
relatório)
2.3.8. Inspecionando entrega de equipamentos

2.4.1. Supervisionando equipes de trabalho
2.4.

Controlar a execução da

2.4.2. Fiscalizando a execução da manutenção

manutenção

2.4.3. Disponibilizando documentação exigida pelas
autoridades
2.5.1. Analisando dados resultantes da manutenção
(ex. defeitos recorrentes)
2.5.2. Analisando custo do ciclo de vida dos

2.5.

Avaliar o desempenho da
manutenção

equipamentos
2.5.3. Propondo melhorias nos sistemas de
refrigeração e climatização
2.5.4. Analisando índices e indicadores de
“performance”
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Unidade de Competência 3
Coordenar a execução da instalação de sistemas de refrigeração e climatização, seguindo legislação, e
normas técnicas, ambientais, de saúde e segurança no trabalho e utilizando as boas práticas.
Elementos de Competência

Padrões de Desempenho
3.1.1. Elaborando cronograma
3.1.2. Compondo equipe de trabalho

3.1.

Planejar a execução da instalação

3.1.3. Coletando instruções dos fabricantes
3.1.4. Prevendo recursos
3.1.5. Orientando equipes de trabalho
3.2.1. Cumprindo cronograma
3.2.2. Alocando recursos

3.2.

Executar instalações de sistema de
refrigeração e climatização

3.2.3. Seguindo projeto
3.2.4. Orientando equipes de trabalho
3.2.5. Fiscalizando a execução das instalações
3.2.6. Supervisionando equipes de trabalho
3.2.7. Seguindo normas e procedimentos
3.3.1. Realizando testes de inspeção
3.3.2. Realizando ajuste e regulagens nas instalações
3.3.3. Realizando procedimentos de start-up

3.3.

Comissionar instalações de sistemas

3.3.4. Comprovando o funcionamento da instalação

de refrigeração e climatização

3.3.5. Elaborando manual de manutenção e operação
das instalações
3.3.6. Treinando operador da instalação
3.3.7. Acompanhamento funcionamento da instalação
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Contexto de Trabalho da Habilitação Profissional
Meios
(equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos, materiais e outros.)
Equipamentos e Máquinas
Climatização:
•

Condicionadores de ar: de janela (ACJ), self contained, chiller, split (sistema
dividido), fan coil, roof top;

•

Sistemas unitários e centrais com expansão direta e indireta, local ou remoto,
com condensação a ar ou a água;

•

Controles (transdutores, atuadores, válvulas, caixa de volume de ar variável VAV, microcontroladores, variadores de freqüência, sistemas supervisórios,
sensores de pressão, temperatura e umidade, transmissores, dispositivos
eletrônicos, umidificadores); válvulas de controle e processo (tubo capilar,
válvulas de expansão automáticas, válvulas de expansão termostática,
válvulas de expansão eletrônica, válvulas de controle de pressão do
evaporador, válvulas de controle de capacidade)

•

Sistema de distribuição de ar (dutos, grelhas, difusores e filtros).

•

Compressores (herméticos e semi-herméticos, abertos, alternativos,
parafusos, scroll, centrífugos);

•

Sistemas para salas limpas.

Sistema de climatização automotiva:
•

Sistemas de aquecimento;

•

Tubulações (tubos, acessórios, isolamento térmico, dutos)

•

Compressor tipo fixo, variável e rotativo;

•

Evaporador brasado com evaporação direta;

•

Condensação a ar forçada;

•

Controles tipo válvula de expansão termostática e tubo de orifício fixo;

•

Componentes (filtro secador e filtro acumulador);

•

Distribuição de ar (caixa de ar, caixa HVAC – aquecimento ventilação e ar
condicionado);

•

Sistema elétrico (eletro ventiladores, polias ou embreagens eletromagnéticas,
reles) e componentes de controle eletrônico.
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Meios
(equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos, materiais e outros.)
Ventilação:
•

Ventilação (natural e forçada);

•

Exaustão (local e geral);

•

Ventiladores, exaustores;

•

Sensores de gases;

•

Dispositivos de ventilação e distribuição de ar (coifas, captores em geral,
dutos, registros;

•

Filtragem (filtros e sistemas de filtragem).

Refrigeração Comercial:
•

Unidades condensadoras (compressor, condensador, tanque de liquido);

•

Sistemas paralelos - racks;

•

Controles (atuadores, válvulas, microcontroladores, variadores de freqüência,
sistemas supervisórios, sensores, transdutores, dispositivos eletroeletrônicos,
eletromecânicos, soft start (partida suave);

•

Fluidos frigoríficos (sintéticos e naturais);

•

Tubulações (tubos e acessórios);

•

Trocadores de calor;

•

Evaporadores com evaporação direta (convecção natural e forçada)

•

Compressores (herméticos e semi-herméticos, abertos, alternativos,
parafusos, scroll); rotativo;

•

Câmaras frigoríficas, expositores, balcão frigorífico, fabricadores de gelo,
sorveteira;

•

Plug-in;

Refrigeração Industrial:
•

Compressores (alternativos parafusos);

•

Túneis de congelamento a ar;

•

Válvulas de segurança;

•

Condensadores evaporativos, condensadores tipo Shell and Tube;

•

Evaporadores de expansão seca, evaporadores inundados (evaporadores
tipo placa; evaporadores tipo Shell and Tube), de superfície, serpentinas,
forçadores de ar;
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Meios
(equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos, materiais e outros.)
•

Controles (válvulas, microcontroladores, variadores de freqüência, sistemas
supervisórios, sensores, transdutores, dispositivos eletroeletrônicos,
eletromecânicos, visor de liquido);

•

Tubulações (tubos, acessórios e isolamento térmico);

•

Purgadores de óleo;

•

Vasos de pressão (reservatórios e separadores);

•

Purgadores de ar automático e manual;

•

Fábricadores de gelo;

•

Sistemas com expansão direta e indireta simples e duplas;

•

Câmaras convencionais e de atmosfera controlada;

•

Fluidos frigoríficos (ex. CO2, amônia, blends, hidrocarbonetos, glicol);

•

Bombas de fluido frigorífico.

Refrigeração Residencial:
•

Refrigeradores;

•

Freezers;

•

Bebedouros.

Transporte Frigorificado:
•

Carretas;

•

Caminhões;

•

Compressores, inclusive de corrente contínua ou sistema solar;

•

Controles;

•

Placa eutética;

•

Datalogs.

Ferramentas e Instrumentos:
• Instrumentos e ferramentas específicas para a área;
• Multímetro (amperímetro, voltímetro, ohmímetro);
• Recolhedora de fluido refrigerante;
• Termômetro;
• Manômetro;
• Recicladoras;
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Meios
(equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos, materiais e outros.)
• Recolhedoras;
• Manifold;
• Bomba de vácuo;
• Vacuômetro eletrônico;
• Balança;
• Alicate de pressão;
• Chave catraca;
• Alargador;
• Cortador;
• Amperímetro;
• Anemômetro;
• Jogo de chaves;
• Detector de vazamento;
• PPU – Unidade de oxiacetilênico portátil;
• Termo-higrômetro;
• Lavadora de alta pressão;
• Pente de aletas;
• Curvador de tubos
• Escala graduada
• Arco de Serra;
• Morsa;
• Martelo;
• Limas;
• Psicrômetro Giratório
• Refratômetro
• Furadeira;
• Esmeril;
• Rebitadeiras;
• Trena;
• Escova de aço ou nylon para limpeza de tubos;
• Torquímetro;
• Chave inglesa;
• Escareador;
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Meios
(equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos, materiais e outros.)
•
Estilete;
•

Chave de torques;

•

Mala de ferramentas;

•

Alicate lacra-tudo;

•

Flangeador;

•

Chave Allen;

•

Tacômetro;

•

Megôhmetro.

Materiais de utilização habitual:
•

Materiais de consumo (fluidos frigoríficos, fluidos secundários, óleo
lubrificante, tubos de cobre e alumínio, materiais de limpeza industrial, lixas,
tintas, varetas de solda, oxigênio, acetileno, nitrogênio etc.)

•

Equipamentos de proteção individual e coletiva (EPI e EPC);

Meios de produção ou tratamento da informação:
•

Softwares da área da manutenção (gerenciamento, lubrificação, desenho
auxiliado por computador e outros dedicados);

•

Publicações do setor (revistas técnicas, catálogos de máquinas,
equipamentos, componentes);

•

Consulta e pesquisa técnica via Internet;

•

Legislações: trabalhistas, ambientais, sanitárias, de segurança etc.;

•

Normas técnicas nacionais e internacionais;

•

Legislações específicas (federais, estaduais e municipais) para áreas
ambientais, de higienização e trabalhista;

•

Visitas técnicas (empresas, feiras, congressos e outros);

•

Computadores.

•

Métodos e Técnicas de Trabalho
Métodos de Manutenção (corretiva, preditiva, preventiva, TPM, PCP,...);

•

Administração e controle da manutenção (logística, peças de reposição,...);

•

Técnicas de desmontagem, montagem;

•

Técnicas de ensaios dos materiais;

•

Métodos e técnicas de lubrificação;

•

Técnicas de soldagem e brasagem;
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•

Métodos e Técnicas de Trabalho
Controle dimensional, medição e controle;

•

Técnicas de gestão de pessoas (liderança, criatividade,...);

•

Sistemas de gestão ambiental;

•

Gestão da qualidade (5 s, PDCA, CEP, ferramentas da qualidade);

•

Técnicas de segurança e organização do trabalho (aplicação de normas,
higiene e segurança no trabalho);

•

Técnicas de Leitura, Interpretação e elaboração de Desenho Técnico
Mecânico, Diagramas Elétricos e Eletrônicos;

•

Recursos informatizados;

•

Instrumentação e controle;

•

Gestão de projetos;

•

Controle da qualidade ambiental;

•

Elaboração de projetos de novos sistemas e de manutenção;

•

Métodos de controle e medida de vazão (ar, água, óleo lubrificante, fluido
frigorífico);

•

Parâmetros de Leitura e Interpretação de pressão, temperatura, umidade;

•

Método para leitura, cálculo de interpretação de desempenho de sistemas de
refrigeração e climatização.
Condições de Trabalho

Condições Ambientais
•

Vazamento de fluidos frigoríficos (nocivos ao aumento do aquecimento global e
destruição da camada de ozônio da atmosfera);

•

Vazamento de óleo lubrificante.

•

Condições de construção civil desfavoráveis.

Turnos e horários
•

Disponibilidade de horário trabalho em turnos, viagens, feiras e treinamentos;

•

O horário de trabalho varia de acordo com a função exercida e a área de
atuação.

Riscos profissionais
•

Utilização de máquinas e equipamentos com diferentes graus de periculosidade;

•

Vazamento de fluido frigorífico.

•

Ambientes com ruído, umidade, variações térmicas, partículas em suspensão,
inflamáveis, tóxicos e com riscos elétricos e de explosão;
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•

Condições de Trabalho
Contato, manuseio, armazenagem e/ou inalação de produtos químicos;

•

Ambientes de produção, hospitais, laboratórios, salas limpas para produtos
farmacêuticos;

•

Salas de máquinas com deficiência de luminosidade, alto nível de ruído,
condições ergonômicas insatisfatórias;

•

Contato com instalações elétricas de baixa tensão;

•

Trabalho sob tensão emocional;

•

Esforço físico moderado.

Posição no Processo Produtivo:
•

Contexto Profissional
Funcionário ou prestador de serviços;

•

Setores da indústria e comércio;

•

Empresas de pequeno, médio e grande porte, microempresas;

•

Vendas / compras técnicas;

•

Pós-venda e suporte técnico;

•

Treinamento;

•

Centros de Pesquisas e Desenvolvimento;

•

Implantação e instalação de plantas e projetos;

-

Ambientes de produção.

•

Contexto Funcional e Tecnológico
Capacidade de negociação;

•

Capacidade de resolução de problemas e de enfrentar situações novas e
diferentes

•

Polivalência e multifuncionalidade;

•

Visão sistêmica;

•

Coordenação de equipes de trabalho;

•

Capacidade de comunicação oral e escrita;

•

Responsabilidade e autonomia;

•

Flexibilidade / versatilidade/ criatividade;

•

Logística;

•

Controle de máquinas e equipamentos;

•

Organização industrial;

•

Treinamento de pessoas;
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Contexto Funcional e Tecnológico
•

Pró-atividade;

•

Atividade autônoma – individual ou em grupo;

•

Foco em resultado;

•

Uso de manuais;

•

Planejamento;

•

Ética profissional;

•

Usuário de microinformática;

•

Administração do tempo.
Possíveis Saídas para o Mercado de Trabalho

•

Evolução da Qualificação
Novas tecnologias (materiais, técnicas, produtos etc.);

•

Participação em congressos, seminários e feiras;

•

Novos mercados;

•

Melhoria dos produtos e serviços para o aumento da produtividade em resposta a
um mercado altamente competitivo;

•

Melhoria do processo produtivo;

•

Automação de processos industriais e comerciais;

•

Sistemas de gestão: qualidade, meio ambiente e segurança;

•

Coordenar e Incentivar pessoas;

•

Atuação no cumprimento de normas e procedimentos relativos à qualidade,
segurança e meio ambiente;

•

Evolução dos meios tecnológicos e da informática;

•

Green Building (edifício verde);

•

Certificação de produtos e processos;

•

Eficiência energética;

-

Responsabilidade socioambiental.

•

Educação Profissional Relacionada à Qualificação
Curso Técnico de eletricidade;

•

Curso Técnico de edificações;

•

Curso Técnico de eletrônica;

•

Curso Técnico de automação;

•

Curso Técnico de mecânica;

•

Curso Técnico de desenho de projetos;
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•

Educação Profissional Relacionada à Qualificação
Curso Técnico de manutenção eletromecânica;

•

Cursos de qualificação profissional na área de manutenção;

•

Cursos na área de: pneumática, hidráulica, eletropneumática, usinagem,
manutenção;

•

Administração;

•

Engenharia Elétrica;

•

Tecnologia Elétrica;

•

Engenharia Mecânica;

•

Tecnologia Mecânica;

•

Engenharia de Materiais;

•

Engenharia de Produção;

•

Engenharia Civil;

•

Tecnologia em Automação Industrial;

•

Tecnologia de Controle de Processos.

Indicação de Conhecimentos referentes ao Perfil Profissional
Unidade de Competência
Unidade de Competência 1

Conhecimento
•

Desenho, cálculos, Física (ex: elétrica,
termodinâmica), Informática, CD (meio
eletrônico), Inglês Técnico, Normas,
gestão ambiental, análise sistêmica,
comunicação oral e escrita.

Unidades de Competência 2 e 3

•

Gestão ambiental, gestão
administrativa, gestão da manutenção,
informática, métodos e controles,
segurança, comunicação oral e
escrita, operações de manutenção,
ergonomia, planejamento, normas,
boas práticas, desenho, matemática,
física, normas, boas práticas,
planejamento, liderança, comunicação
oral e escrita, segurança e ergonomia.
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Em síntese:
Eixo tecnológico: Controle e Processos Industriais
Área: Refrigeração e Climatização
Segmento

de

Área:

Climatização,

Refrigeração

comercial,

Refrigeração

residencial,

Refrigeração industrial, Sistemas de aquecimento.
Habilitação: Técnico em Refrigeração e Climatização
Competência Geral:
Elaborar projetos de instalação de sistemas de refrigeração e climatização sob supervisão;
coordenar a execução da manutenção e da instalação de sistemas de refrigeração e
climatização, seguindo legislação e normas técnicas, ambientais, de saúde e segurança no
trabalho e utilizando as boas práticas.
Unidades de Competência que agrupa:
Unidade de Competência 1:
Elaborar projetos de instalação de sistemas de refrigeração e climatização sob supervisão,
seguindo legislação e normas técnicas, ambientais, de saúde e segurança no trabalho e
utilizando as boas práticas.
Unidade de Competência 2:
Coordenar a execução da manutenção de sistemas de refrigeração e climatização, seguindo
legislação, e normas técnicas, ambientais, de saúde e segurança no trabalho e utilizando as
boas práticas.
Unidade de Competência 3:
Coordenar a execução da instalação de sistemas de refrigeração e climatização, seguindo
legislação, e normas técnicas, ambientais, de saúde e segurança no trabalho e utilizando as
boas práticas.
Contexto de Trabalho da Habilitação:
De acordo com o definido para o perfil profissional do Técnico em Refrigeração e Climatização.
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IV.

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

a)

Itinerário do Curso Técnico de Refrigeração e Climatização

O itinerário do Curso Técnico de Refrigeração e Climatização demonstra uma
organização curricular formada pela integração de dois módulos, que devem ser
desenvolvidos seqüencialmente, correspondendo à fase escolar.

MÓDULO BÁSICO – 400h
•

Comunicação Oral e Escrita - 40 h

•

Desenho Técnico - 80 h

•

Eletricidade Aplicada à
Refrigeração e Climatização - 80 h

•

Refrigeração e Climatização
Residencial - 80 h

•

Termodinâmica Aplicada - 120 h

MÓDULO ESPECÍFICO – 800h
•

Mecânica dos fluídos - 40h

•

Gestão de Pessoas – 40 h

•

Comandos Elétricos para Sistemas de Refrigeração e
Climatização – 120h

•

Instalação e Manutenção de Sistemas de
Refrigeração - 200 h

•

Instalação e Manutenção de Sistemas de
Climatização -200 h

•

Automação Aplicada à Refrigeração e Climatização –
80 h

•

Projetos de Instalação de Refrigeração e
Climatização- 120 h

TÉCNICO EM
REFRIGERAÇÃO E
CLIMATIZAÇÃO
(1200h)
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b)

80

Eletricidade Aplicada à
Refrigeração e Climatização

80

Refrigeração e
Climatização Residencial

120

Termodinâmica Aplicada

40

Mecânica dos Fluidos

40

Gestão de Pessoas

120

Comandos Elétricos para
Sistemas de Refrigeração e
Climatização

200

Instalação e Manutenção de
Sistemas de Climatização

200

Instalação e Manutenção de
Sistemas de Refrigeração

80

Automação Aplicada à
Refrigeração e Climatização

120

Projetos de Instalação de
Refrigeração e Climatização

Módulo Específico

80

Desenho Técnico

Módulo Básico

40

Comunicação Oral e
Escrita

Matriz do Curso Técnico de Refrigeração e Climatização

Habilitação e Qualificação
Profissional Técnica de Nível Médio

Carga Horária

Técnico em Refrigeração e Climatização 1200h
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Carga Horária

Quadro de Organização Curricular

Lei Federal no 9394/96
Decreto Federal no 5154/04
Resoluções CNE/CEB no 4/2012 e 6/2012

LEGISLAÇÃO

c)

SEMESTRES
UNIDADES CURRICULARES3
1º

2º

3º

CARGA
HORÁRIA
TOTAL
HORAS

Comunicação Oral e Escrita

40

40

Desenho Técnico

80

80

Eletricidade Aplicada à Refrigeração e
Climatização

80

80

Refrigeração e Climatização Residencial

80

80

120

120

Termodinâmica aplicada
Mecânica dos fluidos
Comandos Elétricos para Sistemas de
Refrigeração e Climatização
Instalação e Manutenção de Sistemas de
Climatização
Instalação e Manutenção de Sistemas de
Refrigeração
Gestão de Pessoas
Automação Aplicada à Refrigeração e
Climatização
Projetos de Instalação de Refrigeração e
Climatização
Carga Horária Semestral

40

40

120

120

120

80

200

120

80

200

40

40

80

80

120

120

400 400 400

Carga Horária Total

1200

TOTAL GERAL

1200

3 Unidade curricular é a unidade pedagógica que compõe o currículo, constituída, numa visão interdisciplinar, por
conjuntos coerentes e significativos de fundamentos técnicos e científicos ou capacidades técnicas, capacidades
sociais, organizativas e metodológicas, conhecimentos, habilidades e atitudes profissionais, independente em termos
formativos e de avaliação durante o processo de aprendizagem.

25

d)

Desenvolvimento Metodológico do Curso

A implementação deste curso deverá propiciar o desenvolvimento das competências
constitutivas do perfil profissional estabelecido pelo Comitê Técnico Setorial de
Controle e Processos Industriais, para a habilitação completa – Técnico em
Refrigeração e Climatização, considerando as informações do Catálogo Nacional de
Cursos Técnicos de Nível Médio4.
O norteador de toda ação pedagógica são as informações trazidas pelo mundo do
trabalho, em termos das competências requeridas pelo setor do Controle e Processos
Industriais, numa visão atual e prospectiva, bem como o contexto de trabalho em que
esse profissional se insere, situando seu âmbito de atuação, tal como apontado pelo
Comitê Técnico Setorial. Vale ressaltar que, na definição do perfil profissional do
Técnico em Refrigeração e Climatização, o Comitê teve como referência o disposto no
Eixo Tecnológico Controle e Processos Industriais e na proposta mínima para o
Técnico em Refrigeração e Climatização, de acordo com a legislação vigente e as
informações do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio.
Vale registrar, também, que o perfil profissional foi estabelecido com base em
metodologia desenvolvida pelo SENAI para o estabelecimento de perfis profissionais
com base em competências, tendo como parâmetro a análise funcional, centrando-se,
assim, nos resultados que o Técnico em Refrigeração e Climatização deve apresentar
no desempenho de suas funções. É fundamental, portanto, que a ação docente se
desenvolva tendo em vista, constantemente, o perfil profissional de conclusão do
curso.
No planejamento de ensino, os docentes deverão selecionar os diferentes tipos de
estratégias e recursos (exposição dialogada, demonstração, estudo dirigido, exercícios
de fixação, elaboração de planilhas e relatórios, painel integrado, visitas técnicas,
álbum seriado, lousa interativa, multimídia, amostras, protótipos, simuladores, projetos,
situações problemas, entre outros) que subsidiarão o aluno para resolver as situações
desafiadoras propostas. Nesse aspecto insere-se na visão geral de uma metodologia
socializada e de mediação, com ênfase no diálogo e na contextualização que propicie
aos alunos a participação ativa na construção de seu conhecimento e competências,
bem como o desenvolvimento de sua capacidade cognitiva. Pelo princípio da
contextualização, rompe-se a separação entre teoria e prática. Nesse sentido, a prática
passa a ser entendida como toda oportunidade de colocar em ação o aprendizado.
O desenvolvimento do curso parte do princípio de que os processos de ensino e de
aprendizagem são dinâmicos, sujeitos às mudanças decorrentes de transformações
que ocorrem segundo contextos socioculturais. Desta forma, docentes e alunos devem
atuar como parceiros. Alinhados a esse princípio, a avaliação deve ser pensada e
desenvolvida como meio de coleta de informações para a melhoria do ensino e da
aprendizagem, tendo as funções de orientação, apoio, assessoria e nunca de punição
ou simples decisão final a respeito do desempenho do aluno. Assim, o processo de
avaliação deverá, necessariamente, especificar claramente o que será avaliado, utilizar
as estratégias e instrumentos mais adequados, possibilitar a autoavaliação por parte
4

Parecer CNE/CEB nº 11 de 12/06/2008 e a Resolução CNE/CEB. nº 3 de 09/07/2008
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do aluno, estimulá-lo a progredir e a buscar sempre a melhoria de seu desempenho,
em consonância com as competências explicitadas no perfil profissional de conclusão
do curso e 2 módulos – um básico e um específico correspondente à habilitação do
técnico.
Além disso, é necessário que o docente:
• tenha um claro entendimento da expressão competência profissional, aqui definida
nos mesmos termos estabelecidos pela legislação educacional vigente, ou seja,
capacidade de mobilizar, articular e colocar em ação valores, conhecimentos e
habilidades necessários para o desempenho eficiente e eficaz de atividades
requeridas pela natureza do trabalho5;
• análise o perfil profissional de conclusão, constituído pela competência geral da
habilitação, suas unidades de competência e correspondentes elementos de
competência, bem como os padrões de desempenho a eles relacionados e o
contexto de trabalho da habilitação;
• reconheça a pertinência da unidade curricular que irá ministrar no Curso Técnico
em Refrigeração e Climatização, principalmente em relação ao seu objetivo e ao
perfil profissional de conclusão, contidos neste plano de curso;
• considere as competências básicas, específicas e de gestão implícitas no perfil
profissional, em especial aquelas relacionadas a unidade curricular que irá
ministrar, discriminadas neste Plano de Curso, na ementa de conteúdos formativos,
como fundamentos técnicos e científicos, capacidades técnicas e capacidades
sociais, metodológicas e organizativas;
• planeje o ensino estabelecendo as relações entre os fundamentos técnicos e
científicos, capacidades técnicas e capacidades sociais, metodológicas e
organizativas, contemplados na ementa de conteúdos de cada unidade curricular,
fruto da análise do perfil profissional estabelecido, e os conhecimentos
selecionados para embasar o desenvolvimento das competências;
• domine os pressupostos teóricos gerais para o desenvolvimento curricular formação e avaliação baseados em competências.
Vale destacar que na organização curricular, as unidades curriculares referentes ao
básico dos processos de refrigeração e climatização, quais sejam, Eletricidade
Aplicada à Refrigeração e Climatização, Termodinâmica Aplicada e Refrigeração e
Climatização Residencial e as unidades Comunicação Oral e Escrita e Desenho
Técnico desenvolvem fundamentos técnicos e científicos de caráter geral, capacidades
sociais, organizativas e metodológicas e conhecimentos, com função de pré-requisitos
para o desenvolvimento de todas as demais unidades curriculares do curso.
As unidades curriculares relativas aos diferentes processos de refrigeração e
climatização têm o objetivo de permitir ao aluno vivenciar a área residencial,
considerando suas características e particularidades, o controle do processo e suas
variáveis, as características do produto final, bem como participar das situações de
aprendizagem que simulam a dinâmica do processo produtivo da Indústria de
Refrigeração e Climatização, tais como:

5

Art. 6º da Resolução CNE/CEB nº 04/99.
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Eletricidade Aplicada à Refrigeração e Climatização Residencial: deve ser
desenvolvida por meio de situações desafiadoras que levem o aluno a lidar com os
diversos componentes, instrumentos e ferramentas utilizados nos sistemas elétricos
aplicados a refrigeração e climatização residencial. O docente deve também
proporcionar a realização de ensaios e testes elétricos, em laboratório, para o
desenvolvimento dos fundamentos técnicos e científicos. É importante que o docente
tenha em mente que os conhecimentos adquiridos no módulo básico devem ser
suficientes para que o aluno adquira uma visão sistêmica do módulo específico. Os
conhecimentos referentes à Saúde e Segurança no Trabalho e Meio Ambiente devem
ser desenvolvidos em todas as atividades práticas específicas para cada equipamento.
Termodinâmica Aplicada: visa o desenvolvimento de competências básicas
(fundamentos técnicos e científicos) através do estudo das grandezas e dos efeitos da
termodinâmica aplicados à refrigeração e climatização, realizando cálculos com
fórmulas específicas e ensaios laboratoriais. A ênfase deve estar no desenvolvimento
de experimentos em simuladores e cálculos que comprovem a importância e o
significado dos conceitos físicos envolvidos nos sistemas de refrigeração e
climatização. Os conhecimentos referentes à Saúde e Segurança no Trabalho e Meio
Ambiente devem ser desenvolvidos em todas as atividades práticas específicas para
cada equipamento.
Refrigeração e Climatização Residencial: o docente deve propor situações
desafiadoras que levem o aluno a exercer a capacidade de analisar aspectos técnicos
e corrigir defeitos operacionais, mecânicos, elétricos e de instalação em equipamentos
de refrigeração e climatização residencial. O foco desta unidade curricular é a
manutenção e a instalação de equipamentos utilizando as boas práticas aplicadas na
área. Os conhecimentos referentes à Saúde e Segurança no Trabalho e Meio
Ambiente devem ser desenvolvidos em todas as atividades práticas específicas para
cada equipamento. Por exemplo, o docente deverá exigir o uso de óculos de proteção
nas aulas práticas e utilizar meios para evitar a liberação do fluído refrigerante para a
atmosfera.
Assim, cabe ressaltar que nestas Unidades Curriculares descritas deve haver mais que
uma estreita associação entre teoria e prática, uma vez que põe em ação o
aprendizado do aluno.
A unidade curricular Comunicação Oral e Escrita deve ser desenvolvida com vistas à
interpretação e elaboração de documentação técnica e realização de pesquisas
relacionadas aos processos de refrigeração e climatização. Para isso, o docente deve
propor situações desafiadoras adequadas ao desenvolvimento de competências
básicas (fundamentos técnicos e científicos). As estratégias utilizadas pelo docente
para o desenvolvimento do ensino, da aprendizagem e da avaliação devem estar
contextualizadas com a área refrigeração e climatização.
E, a unidade curricular Desenho Técnico visa ao desenvolvimento das competências
básicas (fundamentos técnicos e científicos) relativos à leitura e à interpretação do
desenho técnico, à representação gráfica e geométrica de leiautes, plantas baixas e
cortes de arquitetura, de dutos e tubulações, esquemas elétricos e fluxogramas e à
especificação de elementos normalizados, aplicados a sistemas de refrigeração e
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climatização. Para isso, o docente deverá aplicar as normas específicas e técnicas
para elaboração tanto do desenho convencional, quanto o assistido por computador,
com ênfase em situações reais encontradas no mundo do trabalho.
No Módulo Específico são desenvolvidas as capacidades técnicas, sociais, organizativas e
metodológicas referentes à Competência Geral do perfil profissional – “Elaborar projetos de
instalação de sistemas de refrigeração e climatização sob supervisão; coordenar a
execução da manutenção e da instalação de sistemas de refrigeração e climatização,
seguindo legislação e normas técnicas, ambientais, de saúde e segurança no trabalho e
utilizando as boas práticas.” Assim, as diversas Unidades de Competência do perfil
profissional dão origem às Unidades Curriculares: Mecânica dos Fluidos, Gestão de
Pessoas, Comandos Elétricos para Sistemas de Refrigeração e Climatização, Instalação e
Manutenção de Sistemas de Climatização, Instalação e Manutenção de Sistemas de
Refrigeração, Automação Aplicada à Refrigeração e Climatização e Projetos de Instalação
de Refrigeração e Climatização.
Desse modo,
Comandos Elétricos para Sistemas de Refrigeração e Climatização visa desenvolver
as competências específicas (capacidades técnicas) necessárias para que o aluno
realize a montagem de comandos elétricos, ligação de motores, dimensionamento de
componentes elétricos e eletromecânicos, interpretando e elaborando diagramas
elétricos em selfs, chillers e splits. Deve ter foco em estratégias que simulem situações
reais de utilização eficiente de componentes eletroeletrônicos, eletromecânicos e
controladores nos sistemas de refrigeração comercial e industrial, desenvolvendo as
competências específicas (capacidades técnicas) que proporcionem a analisar e
aplicar soluções de funcionamento dos componentes e equipamentos de refrigeração e
climatização. Os conhecimentos adquiridos em comandos elétricos serão aplicados
nessa unidade curricular, acrescentando-os aos novos conhecimentos ligados à
eletrônica, a lógica de degelo, controles de funcionamento e segurança aplicados a
sistemas de refrigeração comercial e industrial. Na sua prática pedagógica o docente
deverá utilizar recursos como: catálogos técnicos, apostilas, laboratórios de
eletricidade, oficinas, dentre outros. A operação deve ser ensinada ao aluno para que
ele entenda o funcionamento elétrico dos equipamentos de climatização visando
garantir o funcionamento dos mesmos bem como propor melhoramentos em circuitos
elétricos deficiente. Os conhecimentos referentes à Saúde e Segurança no Trabalho e
Meio Ambiente devem ser desenvolvidos em todas as atividades práticas específicas
para cada equipamento e sistema.
Instalação e Manutenção de Sistemas de Climatização o docente deve propor
situações desafiadoras que levem o aluno a desenvolver as competências específicas
(capacidades técnicas) para a realização de instalação e manutenção em
equipamentos, realizando aulas demonstrativas e práticas na oficina com os
equipamentos correlacionados a climatização e aos conhecimentos desenvolvidos em
sala de aula. Desse modo, a ênfase deve estar no desenvolvimento de situações reais
e ou simuladas voltadas às ações de instalação e manutenção. Sugere-se a realização
de visitas técnicas proporcionando ao aluno uma visão sistêmica dos tipos e
metodologias de instalação e manutenção dos equipamentos. Os conhecimentos
referentes à Saúde e Segurança no Trabalho e Meio Ambiente devem ser
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desenvolvidos em todas as aulas, práticas e teóricas, bem como nas visitas técnicas
visando cultivar no aluno a prática de segurança.
Instalação e Manutenção de Sistemas de Refrigeração o docente deve propor
situações desafiadoras que levem o aluno a desenvolver as competências específicas
(capacidades técnicas) para a realização de instalação e manutenção em
equipamentos, realizando aulas demonstrativas e práticas na oficina com os
equipamentos correlacionados a refrigeração comercial e industrial e aos
conhecimentos desenvolvidos. Desse modo, a ênfase deve estar no desenvolvimento
de situações reais e ou simuladas voltadas às ações de instalação e manutenção.
Sugere-se a realização de visitas técnicas proporcionando ao aluno uma visão
sistêmica dos tipos e metodologias de instalação e manutenção dos equipamentos Os
conhecimentos referentes à Saúde e Segurança no Trabalho e Meio Ambiente devem
ser desenvolvidos em todas as aulas práticas e teóricas.
Mecânica dos Fluidos visa ao desenvolvimento de competências específicas
(capacidades técnicas) relativa a mecânica dos fluidos aplicados a refrigeração e
climatização, realizando cálculos para o dimensionamento de tubulações,
selecionamento de óleo compatível com fluidos refrigerantes para sistemas de
refrigeração e climatização, selecionamento de bombas hidráulicas para o
funcionamento de equipamentos de refrigeração e climatização tendo em vista a sua
manutenção e instalação. O docente deve propor situações desafiadoras que levem o
aluno a fazer uso dos equipamentos didáticos de refrigeração e climatização e de
ensaios laboratoriais para comprovar os cálculos realizados com ênfase no
desenvolvimento de experimentos que comprovem a importância e o significado dos
conceitos físicos envolvidos nos sistemas de refrigeração. Os conhecimentos
referentes à Saúde e Segurança no Trabalho e Meio Ambiente devem ser
desenvolvidos em todas as atividades práticas.
Gestão de Pessoas é unidade curricular que enfatiza desenvolvimento de capacidades
técnicas, sociais, organizativas e metodológicas voltadas ao relacionamento
interpessoal, uma vez que a atuação desse profissional exigirá estreita interação com
profissionais de diferentes setores hierárquicos. Deve ser desenvolvida com a
utilização de dinâmicas de grupo que facilitem ao docente a análise de
comportamentos com foco na administração, na execução e nos resultados, voltados
para o contexto dos serviços de refrigeração e climatização.
Automação Aplicada à Refrigeração e a Climatização, visa ao desenvolvimento de
competências específicas (capacidades técnicas) relativa a essa unidade curricular
deve ser suficiente para que o aluno adquira noções de programação lógica para
interpretação e montagem de sistemas automatizados (CLP), bem como aplicar
soluções em projetos elétricos que viabilizem a eficiência energética tendo em vista a
operação, o registro de dados e a tomada de decisão para otimização de sistemas de
refrigeração e climatização. O docente deverá aplicar os conhecimentos de automação
para monitorar o funcionamento de equipamentos através de sistemas supervisórios,
controladores eletrônicos, inversores de frequência, módulos de partida e demais
periféricos utilizando estratégias que simulem situações reais que devem ser
trabalhadas em laboratório fazendo uso dos conhecimentos básicos adquiridos nos
módulos anteriores.
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Projetos de Instalação de Refrigeração e Climatização proporcionam a integração das
unidades curriculares do curso com a elaboração de projetos de refrigeração e
climatização sob o ponto de vista técnico, mecânico e elétrico. Devem ser
desenvolvidas estratégias que possibilitem a transferência de aprendizagens para
situações desafiadoras.
As capacidades sociais, organizativas e metodológicas também devem ser desenvolvidas
por meio de situações desafiadoras e outras estratégias de ensino e aprendizagem.
Reiterando, a intenção é permitir ao aluno vivenciar mais uma vez a interdisciplinaridade e
perceber que a presença das unidades no currículo está estreitamente relacionada com as
competências profissionais definidas no perfil profissional de conclusão. Constitui-se,
portanto, na culminância dos processos de ensino e de aprendizagem da fase escolar, com
ênfase no desenvolvimento da visão sistêmica dos processos refrigerados e climatizados,
tendo em vista sua instalação, operação e manutenção.
Esse contexto exige o desenvolvimento de situações de aprendizagem desafiadoras,
seguindo-se, ao planejar, os passos propostos no documento metodológico Metodologia
SENAI de Educação Profissional. Isso significa que, além dos conhecimentos técnicos a
respeito da industrialização de alimentos, o curso visa levar os alunos a proporem solução
para problemas de produção que estejam fundamentados numa visão global do processo.
Portanto, uma base tecnológica sólida, aliada ao desenvolvimento de situações práticas; o
uso de linguagem técnica, como base para a comunicação entre os diferentes níveis
hierárquicos da área; a capacidade de pesquisar; o cuidado com instalações e
equipamentos; o trabalho em equipe e o respeito à higiene, segurança e preservação
ambiental são parâmetros a serem privilegiados nas propostas de solução de problemas.
Neste sentido, o planejamento de ensino deve compreender a proposta de atividades que
se traduzam em desafios significativos, exigindo do aluno pesquisa, seja de campo, dadas
pelas características da industrialização de alimentos, seja bibliográfica, propiciadas pelo
incentivo a leituras técnicas, incluindo-se o uso da internet, com largo uso de trabalho em
grupo. Por meio dessa estratégia deve ser exercido o desenvolvimento de iniciativa, a
tomada de decisão, a criatividade, o relacionamento, a liderança e a ética, contribuindo
para o desenvolvimento das competências de gestão, identificadas claramente no perfil
profissional que foi estabelecido para o Técnico em Refrigeração e Climatização.
Como preconiza a legislação vigente, não há dissociação entre teoria e prática6. Dessa
forma, a prática deve ser vista como metodologia de ensino que contextualiza e põe
em ação o aprendizado. Nesse sentido, os conteúdos teóricos serão ministrados
coletivamente, por meio de estratégias diversificadas que facilitem sua apreensão,
possibilitando, ao aluno, perceber a aplicabilidade dos conceitos em situações reais,
contextualizando os conhecimentos apreendidos. Os conteúdos práticos serão
desenvolvidos por meio de estratégias que possibilitem a realização individual de
operações e testes, ao longo de todo o curso, com atividades que incluem o
desenvolvimento de projetos, o conhecimento de mercado e de empresas, e o estágio
supervisionado a ser desenvolvido durante ou ao final do curso.
6

Parecer CNE/CEB nº 16/99.
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Essa forma de desenvolvimento curricular alicerça a avaliação por competências –
tanto a formativa quanto a somativa - devendo, igualmente, privilegiar a proposta de
situações-problema, simuladas ou reais, que exijam a mobilização de conhecimentos,
habilidades e atitudes. Faz-se necessário ressaltar que a avaliação deve ter como
parâmetros gerais as competências do perfil profissional, em especial os padrões de
desempenho nele apontados pelo Comitê Técnico Setorial.
A avaliação da aprendizagem é considerada meio de coleta de informações para a
melhoria do ensino e da aprendizagem, tendo as funções de orientação, apoio,
assessoria e não de punição ou simples decisão final a respeito do desempenho do
aluno. Dessa forma, o processo de avaliação deverá, necessariamente, especificar
claramente o que será avaliado, utilizar as estratégias e instrumentos mais adequados,
possibilitar a autoavaliação por parte do aluno, estimulá-lo a progredir e a buscar
sempre a melhoria de seu desempenho, em consonância com as competências
explicitadas no perfil profissional de conclusão do curso.
No decorrer do processo formativo, os seguintes critérios serão observados:
• a avaliação não tem um fim em si mesma, mas insere-se como estratégia
fundamental para o desenvolvimento de competências;
• a avaliação não enfocará aspectos isolados da teoria desvinculada da prática, sem
estabelecer relações entre elas. Fomentará a resolução de problemas em que seja
necessário mobilizar conhecimentos, habilidades e atitudes. Dessa forma, deverá
enfatizar a proposição de situações, hipotéticas ou não, de ordem teórica e prática,
que envolvem elementos relevantes na caracterização de desempenho profissional
do Técnico em Alimentos;
• os resultados das avaliações deverão ser sempre discutidos com os alunos, para
que haja clareza sobre o pretendido e o alcançado.
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e)

Ementa de Conteúdos Formativos

Considerando a metodologia de formação para o desenvolvimento de competências, a
ementa de conteúdos formativos apresenta, para o desenvolvimento de cada unidade
curricular, os fundamentos técnicos e científicos ou as capacidades técnicas, as
capacidades sociais, organizativas e metodológicas e os conhecimentos a estes
relacionados.
MÓDULO BÁSICO
Unidade Curricular: Comunicação Oral e Escrita – 40 horas
Objetivo Geral: Desenvolver os fundamentos técnicos e científicos relativos à comunicação oral e escrita, a
aquisição de habilidades cognitivas específicas à interpretação e elaboração de textos e relatórios técnicos, na
função referencial da linguagem, e neste mesmo contexto desenvolver capacidades organizativas, sociais e
metodológicas adequadas a diferentes situações profissionais para a elaboração e coordenação de instalação e
manutenção de sistemas de refrigeração e climatização seguindo legislação, e normas técnicas, ambientais, de
saúde e segurança no trabalho e utilizando as boas práticas.

Competência Básica e de Gestão
Fundamentos Técnicos e Científicos
1.

Comunicar-se oralmente e por escrito

2.

Interpretar textos técnicos sobre sistemas de refrigeração

3.

Elaborar texto técnico sobre sistemas de refrigeração e

Conhecimentos
1.

Comunicação oral
1.1. Processo e seus elementos
1.2. Funções da linguagem
1.3. Níveis de Fala

2.

Parágrafo
2.1. Estrutura
2.2. Qualidade
2.3. Tipos de parágrafo

3.

Descrição de objeto, de processo e de ambiente
3.1. Estrutura: Introdução
3.2. Desenvolvimento
3.3. Conclusão

4.

Dissertação
4.1. Estrutura: Introdução
4.2. Desenvolvimento
4.3. Conclusão
4.4. Argumentação técnica

5.

Análise e interpretação de textos
5.1. Delimitação da Unidade de Leitura
5.2. Análise Textual; Análise Temática
5.3. Análise Interpretativa
5.4. Síntese Pessoal

6.

Relatório técnico
6.1. Estrutura Básica
6.2. Tipos de Relatório: Relatório de atividade, Relatório
de ocorrência, Relatório de estudos ou de pesquisa.

7.

Pesquisa bibliográfica
7.1. Seleção e delimitação do tema
7.2. Identificação das fontes
7.3. Obras de referência

8.

Fontes bibliográficas
8.1. Análise e seleção dos dados coletados
8.2. Planejamento do trabalho

e climatização
climatização
4.

Elaborar relatório técnico sobre os processos de instalação

5.

Adequar o nível de fala ao interlocutor

e manutenção de sistemas de refrigeração e climatização
6.

Expressar ideias com clareza, concisão e coerência
oralmente e por escrito

7.

Argumentar ideias

8.

Pesquisar em diferentes fontes sobre os processos de
instalação e manutenção de sistemas de refrigeração e
climatização, inclusive em meio eletrônico.

9.

Utilizar recursos de informática aplicados sobre os
processos de instalação e manutenção de sistemas de
refrigeração e climatização

Capacidades sociais, organizativas e metodológicas
10. Ter capacidade analítica
11. Argumentar tecnicamente
12. Demonstrar capacidade de organização do próprio
trabalho
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9.

Processos Informatizados
9.1. Edição de textos
9.2. Edição de tabelas
9.3. Edição de planilhas
9.4. Edição de apresentações de trabalho (slides)

10. Gerenciamento de arquivos
10.1. Ações de menu: Tabelas; Corretor Ortográfico;
Impressão
10.2. Apresentação de trabalhos (Slides).
Referências Básicas
•

BLIKSTEIN, Izidoro. Técnicas de Comunicação Escrita. São Paulo: Contexto, 2016.

•

FIORIN, José Luiz e SAVIOLI, Francisco Platão. Para Entender o Texto. São Paulo: Ática, 2007.

•

MEDEIROS, João Bosco. Português Instrumental.10 ed. São Paulo: Atlas, 2014.

Referências Complementares
•

GARCIA, Othon M. Comunicação em Prosa Moderna. 27. ed. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 2010.

•

GUIMARÃES, Elisa. A Articulação do Texto. 10. ed. São Paulo: Ática, 2007.

•

KOCH, Ingedore Grunfeld Villaça e TRAVAGLIA, Luiz Carlos. Texto e Coerência. São Paulo: Cortez Editora, 13ª

•

NADÓLSKIS, Héndricas. Comunicação Redacional Atualizada. São Paulo: Saraiva, 2010.

edição, 2011.
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MÓDULO BÁSICO
Unidade Curricular: Desenho Técnico – 80 horas
Objetivo Geral: Desenvolver os fundamentos técnicos e científicos relativos à representação arquitetônica, de
dutos e tubulações, com a finalidade de elaborar e coordenar projetos aplicados a sistemas de refrigeração e
climatização, e neste mesmo contexto desenvolver capacidades organizativas, sociais e metodológicas seguindo
legislação, e normas técnicas, ambientais, de saúde e segurança no trabalho, adequadas a diferentes situações
profissionais, utilizando as boas práticas.

Competência Básica e de Gestão
Fundamentos Técnicos e Científicos

Conhecimentos
1.

Elementos de Máquina

1.

Interpretar desenho técnico

2.

Interpretar desenho de elementos de máquina

1.3. Escala

3.

Interpretar simbologias de dutos e acessórios

1.4. Definição

4.

Interpretar simbologias de tubulações e acessórios

1.5. Classificação: Natural, Redução e Ampliação.

5.

Interpretar desenho de fluxogramas

6.

Interpretar desenho arquitetônico

7.

2.

Plantas Arquitetônicas

Desenhar fluxogramas de sistemas de refrigeração e

2.3. Definição

climatização

2.4. Tipos:

8.

Desenhar dutos e acessórios

2.4.1. de situação,

9.

Desenhar tubulações e acessórios

2.4.2. de edificação,

10. Utilizar unidades de medida

2.4.3. de localização ou locação

11. Desenhar croqui de desenho arquitetônico

2.5. Simbologias

12. Desenhar croqui de pequenas estruturas metálicas

2.6. Normalização

13. Desenhar croqui de fluxograma

2.7. Infraestrutura elétrica

14. Desenhar estrutura arquitetônica em meio eletrônico

2.8. Dutos:

15. Desenhar fluxogramas em meio eletrônico

2.8.1. Definição

16. Desenhar tubulações de refrigeração e climatização em

2.8.2. Tipos: redondo, retangular, elíptico

meio eletrônico
Capacidades sociais, organizativas e metodológicas:

2.8.3. Desenhos: Unifilar, Multifilar
3.

Representação de Fluxograma de Sistemas de

1.

Seguir normas e procedimentos técnicos

Refrigeração

2.

Ter visão sistêmica

3.3. Tubulações hidráulicas e de fluido refrigerante

3.

Ter atenção a detalhes

3.4. Componentes hidráulicos e do ciclo frigorífico

4.

Demonstrar capacidade de organização do próprio

3.5. Acessórios

trabalho

3.6. Simbologias
3.7. Normalização
4.

Representação de fluxograma de sistemas de
climatização
4.3. Dutos
4.4. Tubulações hidráulicas e de fluido refrigerante
4.5. Componentes hidráulicos e do ciclo frigorífico
4.6. Acessórios
4.7. Simbologias
4.8. Normalização

5.

Desenho isométrico
5.3. Tubulações: hidráulicas e frigoríficas
5.4. Dutos
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5.5. Componentes
5.6. Acessórios
5.7. Câmaras frigoríficas
6.

Desenho assistido por computador (CAD)
6.3. Sistema básico
6.4. Componentes da tela,
6.5. Regulagens da tela,
6.6. Sistema de coordenadas,
6.7. Criação de um novo desenho,
6.8. Criação de entidades,
6.9. Exibição de entidades,
6.10. Ferramentas de precisão,
6.11. Criação de hachuras,
6.12. Coleta de informações das entidades,
6.13. Seleção de objetos,
6.14. Edição de textos,
6.15. Propriedades dos objetos,
6.16. Criação de blocos,
6.17. Dimensionamento.

7.

Regulagem de plotagem
7.3. Método de visualização: ampliação, redução.
7.4. Criação de objetos: desenhos, projetos e perspectiva.

8.

Modificação de objetos
8.3. Apagar
8.4. Mover
8.5. Recortar
8.6. Estender
8.7. Rotacionar

9.

Comandos de edição
9.3. Copiar
9.4. Colar
9.5. Limpar
9.6. Selecionar
9.7. Substituir
9.8. Desfazer
9.9. Repetir
9.10. Controle de Imagem: escala, pan, zoom
9.11. Desenho isométrico: definição, criação, cotagem

10. Ferramentas
10.3. Escalímetro
10.4. Régua paralela
10.5. Esquadro
10.6. Compasso
10.7. Transferidor
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Referências Básicas
•

SILVA, ARLINDO. Desenho Técnico Moderno. Rio de Janeiro: LTC, 2006.

•

FRENCH, Thomas E.; VIERCK, Charles J. Desenho Técnico e Tecnologia Gráfica. São Paulo, GLOBO, 2002.

•

FIALHO, Arivelto Bustamante. SolidWorks Premium 2009: teoria e prática no desenvolvimento de produtos industriais;
plataforma para projetos CAD/CAE/CAM. São Paulo: Érica, 2011.

Referências Complementares
•

DASSAUTL SYSTÉMES, Solidworks Corporation. Guia do Aluno de Aprendizado do Software Solidworks. EUA,
Dassault Systémes, 2010. 154 p. Série de Projeto de Engenharia e Tecnologia. Programa SENAI de Inclusão Digital.

•

DASSAUTL SYSTÉMES, Solidworks Corporation. Manual do Instrutor de Ensino do Software Solidworks. EUA:
Dassault Systémes, 2010. 292 p. Série de projeto de Engenharia e Tecnologia. Programas SENAI de Inclusão Digital;
vem com guia para o aluno.

•

LIMA, Cláudia Campos Netto Alves de. Autodesk Revit Architecture 2012: conceitos e aplicações. São Paulo: Érica,

•

LIMA, Cláudia Campos Netto Alves de. Estudo Dirigido de AutoCAD 2014. São Paulo: Érica, 2014. 320 p. (Col.

•

PEIXOTO, V. V.; SPECK, Henderson J. Manual Básico de Desenho Técnico. 4. ed. Florianópolis: UFSC, 2007.

•

SENAI SP. Desenho técnico. São Paulo: SENAI-SP Editora, 2015.

2011. 384 p.
Estudo Dirigido).
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MÓDULO BÁSICO
Unidade Curricular: Eletricidade Aplicada à Refrigeração e Climatização – 80 horas
Objetivo Geral: Desenvolver fundamentos técnicos e científicos relativos à eletricidade aplicados a coordenação
da instalação e manutenção de sistemas de refrigeração e climatização, e neste mesmo contexto desenvolver
capacidades organizativas, sociais e metodológicas adequadas a diferentes situações profissionais, seguindo
legislação, e normas técnicas, ambientais, de saúde e segurança no trabalho, utilizando as boas práticas.

Competência Básica e de Gestão
Fundamentos Técnicos e Científicos

Conhecimentos

1.

Identificar instrumentos de verificação de parâmetros 1.

Matemática aplicada

elétricos

1.1. Conversão de unidades

2.

Utilizar instrumentos de verificação dos parâmetros

1.2. Potência de dez

3.

Consultar normas, manuais técnicos e catálogos de 2.

Matéria

fabricantes

2.1. Definição

4.

Interpretar diagramas elétricos de sistemas de refrigeração

2.2. Estrutura atômica

elétricos de sistemas de refrigeração e climatização

e climatização residencial
5.

Identificar

componentes

eletromecânicos

de

eletroeletrônicos

sistemas

de

refrigeração

e 3.

Grandezas elétricas

e

3.1. Resistência elétrica

climatização residencial

3.2. Tensão elétrica

6.

Instalar componentes eletroeletrônicos e eletromecânicos

3.3. Corrente elétrica

de sistemas de refrigeração e climatização residencial

3.4. Potência elétrica

7.

Substituir

componentes

eletroeletrônicos

nos

eletromecânicos

sistemas

de

refrigeração

e

3.5. Capacitância

e

3.6. Indutância

climatização, utilizando boas práticas.
placa

eletrônica

de

3.7. Simbologia

8.

Testar

refrigeradores

e

9.

Testar o funcionamento dos componentes eletroeletrônicos

4.1. Definição

e

4.2. Tipos

4.

condicionadores de ar
eletromecânicos

de

sistemas

de

refrigeração

e

Tensão elétrica

climatização
10. Verificar os parâmetros elétricos de funcionamento de 5.
instalações de refrigeração e climatização

Corrente elétrica
5.1. Definição
5.2. Tipos

11. Identificar dispositivos de manobra, controle e proteção.
Capacidades sociais, organizativas e metodológicas

6.

Resistência elétrica

1.

Seguir normas e procedimentos técnicos

6.1. Definição

2.

Trabalhar em equipe

6.2. Tipos

3.

Ter capacidade analítica

6.3. Associações

4.

Ter consciência prevencionista em relação à saúde e

5.

Prever consequências

6.

Argumentar tecnicamente

7.

Demonstrar

7.

segurança no trabalho

trabalho

capacidade

Primeira Lei de Ohm
7.1. Definição
7.2. Circuitos

de

organização

do

próprio
8.

Potência elétrica
8.1. Definição
8.2. Em corrente contínua
8.3. Em corrente alternada

9.
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Resistividade dos materiais

9.1. Segunda lei de Ohm
9.2. Tabela de resistividade
9.3. Condutores
9.4. Isolantes
10. Indutância
10.1. Definição
10.2. Aplicação
11. Capacitores
21.1.

Definição

21.2.

Funcionamento

21.3.

Associação

12. Instrumentos de medição
12.1

Multímetro

12.2

Fasímetro

12.3

Megôhmetro

12.4

Alicate amperímetro

12.5

Medidor de Tensão por Aproximação

13. Componentes eletroeletrônicos e eletromecânicos
13.1

Relés de partida

13.2

Dispositivos de proteção

13.3

Protetor térmico

13.4

Termostato

13.5

Interruptores

13.6

Chaves seletoras

13.7

Capacitores

13.8

Solenoides

13.9

Placa eletrônica e seus periféricos

14. Diagrama elétrico
14.1

Definição

14.2

Simbologia

14.3

Aplicações em refrigeração e climatização

15. Normalização
15.1

NBR 5410

15.2

NBR 5444

15.3

NR 10

16. Sistema de efeito PELTIER
16.1

Conceito

16.2

Aplicação

17. Eletromagnetismo
17.1

Definição

17.2

Aplicação

18. Comandos elétricos
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18.1
18.2

Definição
Dispositivos de controle, manobra e
proteção

18.3

Funcionamento por comandos

18.4

Aplicações em sistemas de climatização

Referências Básicas
•

MARTINO, G. Eletricidade Industrial. São Paulo, Hemus, 1995.

•

GUSSOW, Milton. Eletricidade Básica. São Paulo, McGraw-Hill, 1985. (Col. Schaum).

•

MAMEDE FILHO, João. Manual de equipamentos Elétricos. Rio de Janeiro: LTC, 2013.

Referências Complementares
•

ALBUQUERQUE, Romulo Oliveira. Análise de Circuitos em Corrente Alternada. 2. ed. São Paulo: Érica, 2008.

•

ALBUQUERQUE, Romulo Oliveira. Análise de Circuitos em Corrente Continua. 21. ed. Sao Paulo, Erica, 2008.

•

BOYLESTAD, Robert L. Introdução à Análise de Circuitos. 12. ed. São Paulo: PEARSON PRENTICE HALL, 2012.

•

CAPUANO, Francisco Gabriel; MARINO, Maria Aparecida Mendes. Laboratório de Eletricidade e Eletrônica. São
Paulo, Erica, 1988.

•

MARKUS, Otávio. Circuitos Elétricos: corrente contínua e corrente alternada - teoria e exercícios. 8. ed. São Paulo,
Érica, 2011.

•
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SENAI SP. Princípios de Eletricidade. São Paulo: SENAI-SP Editora, 2015.

MÓDULO BÁSICO
Unidade Curricular: Refrigeração e Climatização Residencial – 80 horas
Objetivo Geral: Desenvolver fundamentos técnicos e científicos relativos ao funcionamento de sistemas de
refrigeração e climatização residencial, de acordo com normas técnicas, ambientais, de saúde e segurança no
trabalho tendo em vista sua instalação e manutenção e neste mesmo contexto desenvolverem capacidades
organizativas, sociais e metodológicas, seguindo legislação, e utilizando as boas práticas.

Competência Básica e de Gestão
Fundamentos Técnicos e Científicos
1.

Testar

os

componentes

eletromecânicos
2.

3.

4.

de

sistemas

Conhecimentos

eletroeletrônicos

e 1.

Equipamentos

de

e

(refrigerador,

refrigeração

climatização residencial.

outros)

Identificar os diferentes tipos de sistemas aplicados em

1.1. Definição

refrigeração

1.2. Finalidade

e

climatização

residencial

e

seus

de
freezer,

refrigeração
bebedouro,

componentes mecânicos.

1.3. Tipos

Identificar a sequência de funcionamento dos diferentes

1.4. Princípio de funcionamento

componentes da instalação de sistemas de refrigeração e

1.5. Especificação dos modelos

climatização residencial.

1.6. Componentes

Identificar instrumentos e ferramentas de sistemas de

1.7. Rendimento frigorífico

residencial
frigobar

refrigeração e climatização residencial.
5.

6.

7.

8.

Utilizar instrumentos de verificação dos parâmetros 2.

Compressores

mecânicos de sistemas de refrigeração e climatização

2.1. Definição

residencial.

2.2. Finalidade

Utilizar equipamentos, ferramentas e instrumentos na

2.3. Tipos

instalação de sistemas de refrigeração e climatização

2.4. Construção

residencial.

2.5. Princípio de funcionamento

Substituir componentes mecânicos nos sistemas de

2.6. Principais componentes

refrigeração e climatização residencial, utilizando boas

2.7. Critérios para seleção

práticas.

2.8. Procedimentos de segurança

Testar o funcionamento dos componentes mecânicos de

2.9. Testes elétricos

sistemas de refrigeração e climatização residencial.
9.

Testar os componentes eletrônicos de sistemas de 3.

Condensadores

refrigeração e climatização residencial.

3.1. Definição

10. Reoperar

sistemas

de

refrigeração

e

climatização

residencial.

3.2. Finalidade
3.3. Tipos

11. Identificar os tipos de varetas de brasagem a serem

3.4. Construção

utilizados nos sistemas de refrigeração e climatização

3.5. Princípio de funcionamento

residencial.

3.6. Áreas de troca de calor

12. Identificar tipos de junção a serem utilizados nos sistemas

3.7. Procedimentos de segurança

de refrigeração.
13. Realizar a brasagem em sistemas de refrigeração e 4.
climatização residencial.
14. Selecionar fluidos refrigerantes compatíveis com óleos
lubrificantes

utilizados

em

diferentes

sistemas

de

refrigeração e climatização residencial.
15. Identificar fontes geradoras de calor no ambiente a ser
refrigerado.
16. Instalar equipamentos compactos.

Evaporadores
4.1.

Definição

4.2.

Finalidade

4.3.

Tipos

4.4.

Construção

4.5.

Princípio de funcionamento

4.6.

Áreas de troca de calor

4.7.

Métodos de degelo

17. Avaliar o isolamento térmico em componentes de sistemas
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entre

de refrigeração e climatização residencial.
5.
Capacidades sociais, organizativas e metodológicas:

Sistemas de expansão
5.1. Definição
5.2. Finalidade

1.

Seguir normas e procedimentos técnicos

5.3. Tipos

2.

Ter consciência em relação à preservação ambiental

5.4. Principio de funcionamento

3.

Ter consciência prevencionista em relação à saúde e

5.5. Critérios para seleção

4.

Ter capacidade avaliativa

5.

Prever consequências

6.

Demonstrar

segurança no trabalho

capacidade

6.

Componentes

eletroeletrônicos

e

eletromecânicos

aplicados à refrigeração e climatização residencial
de

organização

do

próprio

6.1. Timer,

trabalho

6.2. Bimetal de degelo,

7.

Demonstrar capacidade de trabalhar sob pressão

6.3. Resistência de degelo,

8.

Ter capacidade de resolver problemas

6.4. Termodamper,
6.5. Válvula reversora.
7.

Sistema por absorção
7.1. Definição
7.2. Finalidade
7.3. Tipos
7.4. Princípio de funcionamento

8.

9.

Filtro secador
8.1.

Definição

8.2.

Finalidade

8.3.

Aplicação

8.4.

Tipos

Instrumentos de medição
9.1. Trena
9.2. Nível
9.3. Conjunto manifold
9.4. Paquímetro
9.5. Termômetro
9.6. Vacuômetro
9.7. Balança eletrônica
9.8. Detector de vazamento
9.9. Regulador de pressão

10. Ferramentas
10.1. Chave catraca
10.2. Curvador de tubo
10.3. Equipamento de brasagem oxiacetilênico
10.4. Bomba de vácuo
10.5. Alargador de tubo
10.6. Flangeador
10.7. Escareador
10.8. Cortador de tubos
10.9. Recolhedora de fluidos
10.10. Escova de aço
10.11. Lavadora de alta pressão
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10.12. Pente para aletas
10.13. Cinta térmica
10.14. Válvula perfuradora
10.15. Alicate lacrador de tubos
10.16. Cilindro de Nitrogênio
10.17. Cilindro de recolhimento
10.18. Alicate de bico
10.19. Alicate universal
10.20. Alicate prensa terminal
10.21. Jogo de chaves fixa
10.22. Jogo de chaves estrela
10.23. Chaves ajustáveis
10.24. Chaves de pontas fenda, cruzada, torks
11. Preparação de tubos
11.1. Cortar
11.2. Escarear
11.3. Alargar
11.4. Flangear
11.5. Curvar
11.6. Limpar
12. Brasagem
12.1. Materiais de adição
12.2. Tipos de chamas
12.3. Equipamento oxiacetilênico
12.4. Processo oxiacetilênico
12.5. Procedimentos de segurança
13. Manuseio

de

fluidos

refrigerantes

aplicados

em

refrigeração e climatização residencial
13.1. Pressurização com nitrogênio
13.2. Evacuação
13.3. Testes de vazamentos
13.4.

Recolhimento

13.5. Carga
13.6. Legislação ambiental
13.7. Segurança na manipulação
14. Gerenciamento de fluidos refrigerantes
14.1. Emissão na atmosfera e impacto sobre o meio
ambiente
14.2. Classificação
14.3. Armazenamento
14.4. Sistema de controles de acordo com a Resolução
do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA
14.5. Procedimentos de “Retrofit”
15. Noções de conforto térmico
15.1. Definição
15.2. Finalidade
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15.3. Metabolismo humano
15.4. Formas de transmissão de calor do corpo humano
15.5. Gráficos de conforto térmico
15.6. Normalização
16. Equipamentos

de

climatização

residencial

(condicionador de ar residencial)
16.1. Definição
16.2. Finalidades
16.3. Tipos: dividido e compacto
16.4. Especificação dos modelos
16.5. Componentes
16.6. Aplicações
16.7. Funcionamento elétrico
16.8. Funcionamento mecânico
17. Filtro de ar
17.1. Definição
17.2. Finalidade
17.3. Tipos
18. Aspectos

para

Instalação

de

refrigeradores

e

condicionadores de ar compactos
18.1. Planejamento das atividades
18.2. Características da planta arquitetônica para a
instalação física dos equipamentos, da tubulação de
refrigerante e dreno
18.3. Características da planta para instalação elétrica:
disjuntores, pontos de energia e secções dos
condutores
18.4. Teste de rendimento
19. Normalização
19.1. Normas aplicáveis às instalações e equipamentos de
sistemas de Refrigeração e climatização residencial
19.2. Resoluções vigentes
Referências Básicas
•

ASHRAE. Handbook Refrigeration. Atlanta, 2013.

•

COSTA, Ennio Cruz da. Refrigeração. São Paulo, Edgard Blucher, 1982.

•

MILLER, Rex; MILLER, Mark R. Ar condicionado e Refrigeração. Rio de Janeiro: LTC, 2014.

Referências Complementares
•

SILVA, Jesué Graciliano da. Introdução à Tecnologia da Refrigeração e da Climatização. São Paulo: Art Liber, 2003.

•

SILVA, José de Castro; SILVA, Ana Cristina G. Castro. Refrigeração e Climatização para Técnicos e Engenheiros.
Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2007.
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•

STOECKER, W. F. e JONES, J. W. Refrigeração e Ar Condicionado. São Paulo: McGraw-Hill, 1985.

•

DOSSAT, Roy J. Princípios de Refrigeração. São Paulo: Hemus, 1978.

•

COSTA, Ennio Cruz da. Refrigeração. São Paulo, Edgard Blucher, 1982.

MÓDULO BÁSICO
Unidade Curricular: Termodinâmica Aplicada - 120 horas
Objetivo Geral: Desenvolver fundamentos técnicos e científicos relativos à termodinâmica aplicada a sistemas de
refrigeração e climatização, de acordo com normas técnicas, ambientais, de saúde e segurança no trabalho tendo
em vista sua instalação e manutenção, e neste mesmo contexto desenvolver capacidades organizativas, sociais e
metodológicas, seguindo legislação, utilizando as boas práticas.

Competência Básica e de Gestão
Fundamentos Técnicos e Científicos
1.
2.

Transformar unidades de medidas, utilizando o sistema

1.

1.1. Notação científica

Verificar valores de pressão e de temperatura utilizando

1.2. Equações aplicadas

Avaliar o comportamento da pressão de fluidos

2.

massa, força e peso, volume específico, massa

Calcular grandezas físicas aplicadas à refrigeração e a

específica,

climatização
5.

Correlacionar pressão com temperatura de saturação dos

8.

Aplicar diagrama de pressão-entalpia dos sistemas de

densidade,

3.

Grandezas físicas
3.1. Temperatura
3.1.1. Definição

Identificar os tipos e formas de transmissão de calor dos

3.1.2. Escalas:

sistemas de refrigeração e climatização

Celsius,

Kelvin,

Fahrenheit

Conversão.

10. Traçar diagrama de pressão-entalpia dos sistemas de

3.1.3. Tipos de termômetros

climatização

3.2. Pressão
3.2.1. Definição

11. Determinar quantidade de calor a ser retirada e rejeitada

3.2.2. Hidrostática e o Teorema de Stevin

dos equipamentos

3.2.3. Atmosférica: Absoluta e Manométrica

12. Determinar capacidade de trocadores de calor e

3.2.4. Negativa / Vácuo

compressor

3.2.5. Instrumentos de medição de pressão

13. Comparar os tipos de trocadores de calor aplicados aos

3.3. Calor
3.3.1. Definição

sistemas de refrigeração e climatização
14. Calcular a troca de calor entre componente e o meio

3.3.2. Capacidade térmica

utilizado (água, ar, etc.)

3.3.3. Calor específico

15. Calcular o isolamento térmico em componentes de

3.3.4. Tipos: sensível, latente

sistemas de refrigeração e climatização

3.3.5. Primeira Lei da Termodinâmica

16. Analisar funcionamento dos ventiladores

3.3.6. Fluxo de calor

17. Selecionar ventiladores via catálogo técnico

3.3.7. Processos de: aquecimento, resfriamento.
3.3.8. Lei dos gases ideais
4.

Substâncias puras e não puras
4.1. Definição

Capacidades Sociais, Organizativas e Metodológicas

4.2. Comportamento das substâncias
4.3. Diagramas de saturação

1.

Seguir normas e procedimentos técnicos

2.

Ter atenção a detalhes

3.

Ter capacidade de observação

vazão

2.3. Conversão de unidades

refrigeração e climatização
9.

e

viscosidade,

volumétrica e em massa, velocidade, calor.

medição, tabelas e ábacos
Correlacionar substâncias puras a fluidos refrigerantes

especifico

pressão,

2.2. Sistemas: internacional, métrico, britânico.

Diferenciar os tipos de pressão utilizando instrumentos de

7.

peso

temperatura,

fluidos refrigerantes
6.

Unidades de medidas
2.1. Básicas: comprimento, perímetro, área, volume,

refrigerantes nos sistemas de refrigeração e climatização
4.

Matemática aplicada

métrico, britânico e internacional
instrumentos de medição
3.

Conhecimentos

4.4. Tabelas de saturação
5.

Fluidos refrigerantes
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e

4.

Ter capacidade de resolver problemas

5.1. Definição

5.

Ter consciência em relação à preservação ambiental

5.2. Propriedades

6.

Ter consciência prevencionista em relação à saúde e

5.3. Tipos

segurança no trabalho

5.4. Aplicação
5.5. Diagrama de Pressão e Temperatura
5.6. Refrigerantes secundários
5.7. Desenvolvimento Industrial

e Impacto no Meio

Ambiente
6.

Diagrama pressão x entalpia
6.1. Tipos
6.2. Características das coordenadas e abscissas
6.3. Métodos de traçagem
6.4. Cálculos de entalpias, entropias, volume específico,
títulos, temperaturas e pressão

7.

Estudos de Transferência de calor
7.1. Definição
7.2. Por condução
7.3. Por convecção
7.4. Irradiação
7.5. Cálculos de transporte de calor
7.6. Condução, convecção e irradiação de calor
7.7. Efeito combinado: condução-convecção
7.8. Fontes de calor: internas e externas
7.9. Isolamento térmico em tubos e paredes
7.10. Segunda Lei da Termodinâmica

8.

Equipamentos

e

componentes

dos

sistemas

de

refrigeração e climatização que envolvem troca de
calor
8.1. Trocadores de calor (condensador e evaporador)
8.1.1. Tipos
8.1.2. Cálculos de eficiência
8.1.3. Coeficiente global de transferência de calor
8.1.4. Diferença média logarítmica de temperatura
8.1.5. Critério para seleção
8.2. Ventiladores:
8.2.1. Tipos: centrífugo e axial
8.2.2. Aplicações
8.2.3. Leis aplicadas na ventilação
8.2.4. Curvas características
8.2.5. Seleção
9.

Sistemas de aquecimento
9.1. Aquecimento solar
9.2. Aquecimento elétrico
9.3. Aquecimento por radiação

Referências Básicas
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•

ASHRAE. Handbook Fundamentals. Atlanta, 2013.

•

DOSSAT, Roy J. Princípios de Refrigeração. São Paulo: Hemus, 1978.

•

HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentos de Física. Rio de Janeiro: LTC, 1996. v. 1

Mecânica; v.2 gravitação, ondas e termodinâmica.
Referências Complementares
•

HERSKOWICZ, Gerson; SCOLFARO, Valdemar; RAMALHO JR., Francisco. Elementos de Física. São Paulo:
Moderna, 1986. v. 2.

•

MACINTYRE, Archibald Joseph. Ventilação Industrial e Controle da Poluição. Rio de Janeiro, Guanabara, 1990.

•

PAULI, Ronald Ulysses; MAUAD, F. C.; HEILMANN, H. P. Física 2: calor e termodinâmica. São Paulo, EPU, 1979.

•

TRANE. Manual de Ar Condicionado. Milwaukee: 1980.

•

TREVISAN, W. Manual Termo-Técnico. São Paulo: IBLC, 1988.

47

MÓDULO ESPECÍFICO
Unidade Curricular: Mecânica dos Fluidos - 40 horas
Objetivo Geral: Desenvolver fundamentos técnicos e científicos relativos à Mecânica dos fluidos aplicada a
sistemas de refrigeração e climatização, de acordo com normas técnicas, ambientais, de saúde e segurança no
trabalho tendo em vista sua instalação e manutenção, e neste mesmo contexto desenvolver capacidades
organizativas, sociais e metodológicas, seguindo legislação, utilizando as boas práticas.

Competência Básica e de Gestão
Fundamentos Técnicos e Científicos
1.

Conhecimentos

Selecionar fluidos refrigerantes compatíveis com óleos 1.

Óleos lubrificantes

lubrificantes

1.1. Definição

utilizados

em

diferentes

sistemas

de

climatização

1.2. Propriedades

2.

Selecionar óleo lubrificante da instalação de refrigeração e

1.3. Tipos

climatização

1.4. Aplicação

3.

Determinar

4.

Dimensionar tubulações frigoríficas

5.

Dimensionar sistemas hidráulicos e seus componentes

perda

de

carga

em

tubulações

e

1.5. Miscibilidade – relação com fluidos refrigerantes

singularidades
2.

Mecânica dos fluidos
2.1. Definição
2.2. Regime de escoamento de fluidos em tubulações
frigoríficas
2.3. Coeficiente de atrito

Capacidades Sociais, Organizativas e Metodológicas
1.

2.4. Fatores de perda de carga nas tubulações

Demonstrar capacidade de organização do próprio

2.5. Perda de carga linear

trabalho
2.

Prever consequências

3.

Seguir normas e procedimentos técnicos

4.

Ter atenção a detalhes

5.

Ter capacidade avaliativa

6.

Ter capacidade de tomar decisões

7.

Ter consciência em relação à preservação ambiental

8.

Ter consciência prevencionista em relação à saúde e
segurança no trabalho

2.6. Perda de carga em singularidades
3.

Dimensionamento de tubulação hidráulica
3.1. Normas técnicas aplicadas
3.2. Cálculo da perda de carga da instalação

4.

Dimensionamento

de

tubulação

de

fluidos

refrigerantes:
4.1. Determinação do diâmetro pela perda de carga e
velocidade da linha de descarga, linha de sucção,
linha de líquido, conforme recomendação por
refrigerantes.
5.

Bombas hidráulicas
5.1. Definição
5.2. Princípios de funcionamento
5.3. Curvas de desempenho (NPSH – Net Positive Suction
Head)
5.4. Golpe de aríete
5.5. Cavitação

Referências Básicas
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•

STOECKER, W. F.; JABARDO, J. M. Saiz. Refrigeração industrial. São Paulo, Edgard Blucher, 2002.

•

DOSSAT, Roy J. Princípios de refrigeração. São Paulo: Hemus, 1978.

•

SANTOS, Sérgio Lopes dos. Bombas e instalações hidráulicas. São Paulo: LCTE, 2007.

Referências Bibliográficas Complementares
•

ASHRAE. Fundamentals. Atlanta, 2013. 1v.

•

ASHRAE. Refrigeration. Atlanta, 2014. 1v.

•

BRUNETTI, Franco. Mecânica dos fluidos. São Bernardo do Campo: FCA, 1985.

•

CNI. ELETROBRAS. PROCEL. Bombas; guia básico. Rio de Janeiro: PROCEL, 2009. 239 p. (Edição seriada, 9).

•

TRANE. Manual de ar condicionado. Milwaukee, 1980.
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MÓDULO ESPECÍFICO
Unidade Curricular: Comandos Elétricos para Sistemas de Refrigeração e Climatização
120 horas
Objetivo Geral: Desenvolver capacidades técnicas de elaboração de comandos elétricos para coordenar a
execução da instalação e manutenção de sistemas de refrigeração e climatização, de acordo com normas técnicas,
ambientais e de saúde e segurança no trabalho e, neste mesmo contexto, desenvolver capacidades sociais,
organizativas e metodológicas, utilizando boas práticas.

Competência Específica e de Gestão
Capacidades Técnicas
1.
2.

Dimensionar condutores elétricos aplicando catálogos de

Conhecimentos
1.

Motores

fabricantes

1.1. Tipos

Elaborar esquemas elétricos de sistemas de refrigeração e

1.2. Características

climatização

1.3. Fechamento elétrico

3.

Especificar dispositivos de controle, manobra e proteção

4.

Identificar componentes eletroeletrônicos e

2.

Componentes eletroeletrônicos e eletromecânicos em

eletromecânicos de sistemas de refrigeração e

climatização comercial e industrial

climatização

2.1. Interruptores de controle (termostato, fluxostato,

5.

Instalar componentes eletroeletrônicos e eletromecânicos
de sistemas de refrigeração e climatização

2.2. Bobinas Solenoides

6.

Interpretar esquemas elétricos de sistemas de refrigeração

2.3. Sistemas digitais e analógicos

e climatização

2.4. Transdutores

7.

Parametrizar controladores eletrônicos de sistemas de

2.5. Sensores

refrigeração e climatização

2.6. Atuadores

8.

Realizar ajustes e regulagens nas instalações antes da
partida de sistemas refrigeração e climatização

9.

pressostato e umidostato)

3.

refrigeração comercial e industrial

Testar o funcionamento dos componentes

3.1. Tipos (boia, nível, solenoide, sensor, pressostatos de

eletroeletrônicos e eletromecânicos de sistemas de

óleo, de alta e baixa pressão, capacitivo)

refrigeração e climatização

3.2. Características de funcionamento

10. Parametrizar controladores eletrônicos de sistemas de

3.3. Aplicações no sistema

refrigeração e climatização
Capacidades Sociais, Organizativas e Metodológicas
1.

Seguir normas e procedimentos técnicos

2.

Trabalhar em equipe

3.

Ter capacidade analítica

4.

Ter consciência prevencionista em relação à saúde e

5.

Ter visão sistêmica

6.

Demonstrar capacidade de organização do próprio

segurança no trabalho

4.

Ter capacidade de resolver problemas

8.

Administrar o tempo

Diagrama elétrico
4.1. Definição
4.2. Simbologia
4.3. Aplicações em climatização comercial e industrial
4.4. Aplicações em refrigeração comercial e industrial

5.

Circuitos elétricos para climatização
5.1. Self com condensação a ar
5.2. Self com condensação a água

trabalho
7.

Componentes eletroeletrônicos e eletromecânicos em

5.3. Chiller com condensação a ar
5.4. Chiller com condensação a água
6.

Circuitos elétricos para refrigeração
6.1. Comercial de pequeno porte (máquinas de gelo e
sorveteiras)
6.2. Comercial de médio porte (câmaras frigoríficas e
expositores para resfriados)
6.3. Comercial de grande porte (câmaras frigoríficas e
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expositores para congelados)
6.4. Industrial que utilizam amônia como fluido refrigerante
e condensador evaporativo
6.5. De degelo por resistência, gás quente, água e natural
7.

Controladores digitais
7.1. Tipos
7.2. Características
7.3. Parametrização
7.4. Tabela de resistência para sensor de temperatura

8.

Condutores elétricos
8.1. Aplicação
8.2. Dimensionamento
8.3. Selecionamento via catálogo

9.

Normalização
9.1. Normas aplicáveis às sistemas e equipamentos
elétricos de refrigeração e climatização
9.2. Resoluções vigentes

Referências Básicas
•

FRANCHI, Claiton Moro. Acionamentos Elétricos. São Paulo: Érica, 2010.

•

NASCIMENTO, G. Comandos Elétricos: teoria e atividades. São Paulo: Érica, 2012.

•

WEG MOTORES. Motores Elétricos. Jaraguá do Sul, WEG MOTORES, 2002.

Referências Complementares
•

COTRIM, Ademaro, A. M. B. Instalações Elétricas. São Paulo, Makron Books, 1992.

•

MAMEDE FILHO, João. Manual de Equipamentos Elétricos. Rio de Janeiro: LTC, 2013.

•

PIRELLI. Divisão Cabos. Dimensionamento de Condutores Elétricos - Pirelli DCE 1.1; Manual do usuário. São

•

SENAI. SP. Sistemas Eletroeletrônicos Industriais: manutenção. São Paulo: SENAI-SP Editora, 2014.

•

SENAI.

Paulo, Makron Books, 1994.
(Eletroeletrônica).
SP.

Sistemas

Eletroeletrônicos

Industriais:

instalação.

São

Paulo:

SENAI-SP

Editora,

(Eletroeletrônica).

51

2014.

MÓDULO BÁSICO
Unidade Curricular: Gestão de Pessoas – 40 horas
Objetivo Geral: Desenvolver capacidades técnicas e habilidades comportamentais relativas à gestão de
pessoas nos ambientes de trabalho, tendo em vista o atendimento adequado a profissionais de equipes e a
clientes, quanto de elaboração de projetos referentes a sistemas de refrigeração e climatização desenvolvendo
capacidades sociais, organizativas e metodológicas adequadas a diferentes situações profissionais, utilizando boas
práticas.

Competência Específica e de Gestão
Capacidades Técnicas

Conhecimentos
1.

Visão sistêmica

1.

Aplicar técnicas de liderança

2.

Aplicar técnicas de negociação

1.1. Globalização

3.

Aplicar técnicas de administração de conflitos

1.2. Novas

4.

Aplicar técnicas de resolução de problemas

5.

Utilizar ferramentas da qualidade

6.

Avaliar o desempenho da equipe de trabalho

7.

Identificar

as

necessidades

posturas

profissionais:

auto

empatia, autocontrole, pró-atividade.
de

treinamento

2.
para

Ética
2.1. Valores

componentes da equipe de trabalho

2.2. Moral

8.

Planejar treinamento para a equipe de trabalho

2.3. Comportamento profissional

9.

Realizar treinamento para a equipe de trabalho

10. Avaliar os resultados do treinamento da equipe de trabalho

3.

1.

Demonstrar visão sistêmica

2.

Argumentar tecnicamente

3.

Demonstrar capacidade de organização do próprio
trabalho

4.

Demonstrar flexibilidade / versatilidade/ criatividade

5.

Ter capacidade de relacionar-se em diversos níveis

Planejamento
3.1. Etapas

Capacidades sociais, organizativas e metodológicas

3.2. Níveis: estratégico, gerencial, operacional
3.3. Organização
3.4. Controle
4.

Liderança
4.1. Percepção:

definição

e

fundamentos,

ilusões

perceptivas, organização perceptiva
4.2. Diferenças

hierárquicos
6.

funções

gerenciáveis, iniciativa, flexibilidade, objetividade,

individuais:

definição,

preconceitos,

julgamento e rotulagem de pessoas

Demonstrar senso ético profissional

4.3. Características do líder: capacidade de diagnosticar e
flexibilidade de estilo
4.4. O perfil do líder: humano, educador, treinador,
comunicador, gestor de mudanças
4.5. Estilos: autocrático, democrático, liberal
5.

Trabalho em equipe
5.1. Funções
5.2. Instrumentos
5.3. Motivação:

ciclo

necessidades,

motivacional,

fatores

motivacionais:

incentivos, motivos
6.

Administração de conflitos
6.1. Conflitos: conceituação e tipologia
6.2. Relações sociais e profissionais
6.3. Conflitos de personalidade
6.4. Fatores de Geração de Conflitos
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hierarquia

de

estímulos,

7.

Negociação
7.1. Os princípios universais da negociação
7.2. Negociação e seus motivos
7.3. Estilos e princípios de negociação
7.4. Interesses e posições
7.5. Estratégias e táticas nas negociações
7.6. Opções de ganhos mútuos e critérios objetivos
7.7. Situações especiais de negociação
7.8. Acordos
7.9. Projeto do "seu" processo de Negociação
7.10. Relação Fornecedor x Cliente

8.

Análise de Problemas e Tomada de Decisão
8.1. APTD: Técnicas para resolução de problemas
8.2. Formas de administração de conflitos: evasão,
harmonização, supressão, acomodação
8.3. Ferramentas da qualidade: Ciclo PDCA, Diagrama de
Pareto, Histograma, Diagrama de Causa e Efeito e
Brainstorming, 5W2H.

9.

Treinamento
9.1. Planejamento e desenvolvimento
9.2. Técnicas de treinamento
9.3. Avaliação dos resultados

Referências Básicas
•

OLIVEIRA, D.P.R. Planejamento Estratégico: conceitos, metodologia e práticas. 23.ed. São Paulo: Atlas, 2007.

•

CHIAVENATO, I. Gerenciando com Pessoas: transformando o executivo em um excelente gestor de pessoas. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2005.

•

CARVALHAL, E. et al. Negociação e Administração de Conflitos. 2ed. Rio de Janeiro: FGV, 2009.

Referências Complementares
•

FLORES, H.A; DEBORTOLIÊ, M.L. Gestão de Pessoas. Série Refrigeração e Climatização. Brasília – DF: SENAI/DN.

•

TANURE,B; EVANS, P; PUCIK,V. Virtudes e Pecados Capitais: a gestão de pessoas no Brasil. Rio de Janeiro:

•

CHIAVENATO, I. Gestão de Pessoas. São Paulo: Manole, 2014.

•

POSSARLE, ROBERTO. Ferramentas da Qualidade. São Paulo: Editora SENAI, 2014.

•

LOBO, RENATO NOGUEIROL. Gestão da Qualidade: As 7 ferramentas da qualidade, análise e solução de problemas.

2016. ISBN 9 788575 196861
Elsevier, 2007.

São Paulo: Editora Érica, 2014.
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MÓDULO ESPECÍFICO
Unidade Curricular: Instalação e Manutenção de Sistemas de Climatização – 200 horas
Objetivo Geral: Desenvolver capacidades técnicas relativas à instalação e manutenção de sistemas de
climatização de acordo com normas técnicas, ambientais e de saúde e segurança no trabalho, e neste mesmo
contexto, desenvolver capacidades sociais, organizativas e metodológicas, adequadas a diferentes situações
profissionais, utilizando as boas práticas.

Competência Específica e de Gestão
Capacidades Técnicas
1.
2.

Conhecimentos

Utilizar equipamentos, ferramentas e instrumentos na 1.

Equipamentos de Climatização

instalação e manutenção de sistemas de climatização

1.1. Definição

Realizar a instalação e a manutenção de sistemas e

1.2. Finalidades

equipamentos de climatização

1.3. Operação
1.4. Critérios para selecionamento de equipamentos

INSTALAÇÃO

1.5. Componentes

3.

Avaliar a qualidade da execução da instalação e

1.6. Aplicações

manutenção de sistemas de climatização, tendo em vista o

1.7. Procedimentos de instalação.

proposto no projeto

1.8. Tipos

4.

Avaliar as condições do ambiente a ser instalado

1.8.1. Chiller

5.

Calcular a quantidade de calor gerada no ambiente a ser

1.8.2. Self Contained

climatizado

1.8.3. Fancoil

6.

Determinar as condições de aplicação dos equipamentos

1.8.4. Climatizador automotivo

7.

Selecionar sistemas de climatização e seus componentes

1.8.5. Bomba de calor

8.

Especificar componentes, acessórios e insumos a serem

1.8.6. Torre de resfriamento

utilizados na instalação e manutenção de sistemas de

1.8.7. Bomba hidráulica

climatização, segundo manuais e catálogos técnicos.

1.8.8. Filtro de ar

Identificar a sequência de funcionamento dos diferentes

1.8.9. Ventilador

componentes da instalação de sistemas de climatização

1.8.10. Exaustor

9.

10. Identificar as formas de transmissão de calor
11. Identificar fontes geradoras de calor no ambiente a ser
climatizado
12. Identificar instrumentos e ferramentas aplicados aos
sistemas de climatização
13. Instalar

componentes

mecânicos

de

sistemas

de

climatização
Instalar equipamentos de climatização

15.

Interpretar fluxogramas de sistemas de climatização

16. Interpretar o projeto da instalação de sistemas de
climatização
17. Realizar a sequência de operações de startup durante o
comissionamento, de acordo com normas técnicas e
procedimentos do fabricante.

2.2. Tipos:
2.2.1. Sistemas unitários e centrais de resfriamento
com expansão direta, indireta, local ou remota
com condensação a ar ou água
(VRF)
2.2.3. Sistemas com variação de velocidade do ar
(VAV)
2.2.4. Sistemas Inverter
2.2.5. Sistemas para salas limpas
2.2.6. Sistemas de ventilação natural e forçada,
diluidora e exaustora

18. Aplicar a carta psicrométrica nos sistemas de climatização
19. Avaliar desempenho de equipamentos através dos dados
e

termodinâmicos

seguindo

normas

técnicas e procedimentos do fabricante
20. Avaliar o isolamento térmico em componentes de sistemas
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2.1. Características

2.2.7. Sistemas de Climatização Automotiva

MANUTENÇÃO

de climatização

Sistemas de Climatização

2.2.2. Sistemas com fluxo de refrigerante variável

14.

psicrométricos

2.

2.2.8. Sistema de filtragem
2.2.9. Sistema de aquecimento
2.2.10. Sistema com umidificação e desumidificação
2.2.11. Sistema de termo acumulação – banco de
gelo
2.2.12. Sistema de termo acumulação – tanque de

21. Reoperar sistemas de climatização

água gelada

22. Realizar manutenção em equipamento de climatização

2.2.13. Sistemas hidráulicos aplicados a circuitos de

23. Realizar testes, ajustes e balanceamento dos sistemas de

arrefecimento

climatização seguindo normas técnicas e procedimentos

de

equipamentos

de

climatização

do fabricante.

2.2.14. Sistema por absorção aplicado a climatização

24. Recolher óleos lubrificantes e fluidos refrigerantes dos

2.2.15. Sistemas com controles eletrônicos

sistemas de climatização, prevendo sua destinação de

2.2.16. Sistemas com conversores de frequência

acordo com as boas práticas.

2.2.17. Componentes

25. Traçar diagrama de pressão-entalpia dos sistemas de

dos

sistemas

(válvula

de

bloqueio, reguladora de vazão, de retenção,

climatização

filtro de linha, purgador de ar, entre outros)
2.3. Tecnologias utilizadas nos equipamentos

Capacidades Sociais, Organizativas e Metodológicas

2.3.1. Sistemas de VRV

1.

Seguir normas e procedimentos técnicos

2.3.2. Sistemas de VAV

2.

Trabalhar em equipe

2.3.3. Inverter com Sistemas Split

3.

Ter capacidade analítica

4.

Atuar com foco na qualidade dos processos

5.

Ter consciência em relação à preservação ambiental

6.

Ter consciência prevencionista em relação à saúde e

3.

3.1. Métodos de planejamento
3.2. Plano de Instalação
3.3. Cronograma de instalação

segurança no trabalho
7.

Prever consequências

8.

Demonstrar capacidade de trabalhar sob pressão

9.

Ter capacidade de resolver problemas

Planejamento da Instalação

3.4. Coleta de dados do projeto
3.5. Distribuição das atividades de instalação
3.6. Check List para verificação de: componentes e
insumos, ferramentas e instrumentos, equipamentos

10. Ter capacidade de negociação

de proteção individual – EPI, normas técnicas,
ambientais e de saúde e segurança; Mão-de-obra
necessária.
3.7. Procedimentos para destinação de resíduos
4.

Instalação

de

equipamentos

e

sistemas

de

climatização
4.1. Aspectos da Instalação física: fixação da unidade
evaporadora

e

condensadora,

interligação

de

tubulações entre unidades evaporadora e unidade
condensadora, isolação térmica de tubulações.
4.2. Aspectos

da

Instalação

elétrica:

sistema

acionamento e controles
5.

Planejamento da Manutenção Preventiva
5.1. Definição
5.2. Finalidade
5.3. Coleta de dados do sistema
5.4. Levantamento de falhas e defeitos do sistema
5.5. Definição das atividades de manutenção
5.6. Especificação
5.7. Mão-de-obra necessária
5.8. Procedimentos para destinação de resíduos
5.9. Periodicidade da manutenção
5.10. Cronograma de manutenção
5.11. Formação do custo de manutenção
5.12. Fichas de registro da manutenção
5.13. Qualidade do ar interior
5.14. Plano de Manutenção (PMOC)
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de

6.

Manutenção

de

equipamentos

e

sistemas

de

climatização
6.1. Definição
6.2. Finalidade
6.3. Tipos – preventiva, corretiva e preditiva
6.4. Sistemas Hidráulicos
6.4.1. Componentes

dos

sistemas

(válvula

de

bloqueio e passagem, reguladora de vazão, de
retenção, filtro de linha, purgador de ar, entre
outros)
6.4.2. Operação de sistemas de climatização
6.4.3. Procedimentos de manutenção
6.4.4. Sistemas mecânicos
6.4.5. Equipamentos

(Chiller,

Self

Contained,

Fancoil, Climatizador automotivo, Sistemas de
VRV, Sistemas Split)
6.4.6. Operação de equipamentos de climatização
6.4.7. Procedimentos de manutenção

7.

Coordenação e execução da manutenção
7.1. Planejamento das atividades
7.2. Gerenciamento da manutenção

8.

TAB

–

Teste

de

Ajuste

e

Balanceamento

de

equipamentos de climatização
8.1. Finalidade
8.2. Ajustes: elétricos, vazão, temperatura, pressão
8.3. Balanceamento mecânico
8.4. Balanceamento elétrico
8.5. Sub-resfriamento
8.6. Superaquecimento
9.

Psicrometria
9.1. Definição
9.2. Composição do ar
9.3. Lei de Dalton ou das pressões parciais
9.4. Grandezas
9.5. Diagrama psicrométrico
9.6. Processos psicrométricos

10. Cálculos de conforto térmico
10.1. Metabolismo humano
10.2. Formas de transmissão de calor do corpo humano
10.3. Gráficos de conforto térmico
10.4. Normalização
11. Cálculo de carga térmica completo para sistemas de
climatização
11.1. Finalidade
11.2. Características do ambiente
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11.3. Fontes geradoras de calor
11.4. Capacidade do equipamento
12. Instrumentos de medição
12.1. Psicrômetro
12.2. Anemômetro
12.3. Tubo de Pitot
12.4. Termo higrômetro
12.5. Manômetro “U”
12.6. Refratômetro
12.7. Medidor de vazão de água
12.8. Relógio comparador
12.9. Alinhador a Laser
12.10. Tacômetro
12.11. Medidor de vazão em bocas de ar (Balômetro)
13. Normalização
13.1. Normas aplicáveis às instalações e manutenções de
sistemas de climatização
13.2. Resoluções vigentes
Referências Básicas
•

ASHRAE. Handbook Fundamentals. Atlanta: 2013.

•

DOSSAT, Roy J. Princípios de Refrigeração. São Paulo: Hemus, 1978. 884 p. il.

•

HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentos de Física. Rio de Janeiro, LTC, 1996. v. 1

•

MILLER, Rex; MILLER, Mark R. Ar Condicionado e Refrigeração. Rio de Janeiro: LTC, 2014. 565 p.

•

SILVA, Jesué Graciliano da. Introdução à Tecnologia da Refrigeração e da Climatização. São Paulo: Art Liber, 2003.

Mecânica; v.2 gravitação.

219 p.
Referências Complementares
•

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR. 013971: Sistema de refrigeração, condicionamento de ar,
ventilação e aquecimento – Manutenção programada. Rio de Janeiro: 2014.

•

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR. 16401-1. Sistemas Centrais e Unitários. Parte 1: Projeto
das Instalações. Rio de Janeiro: 2008.

•

BRASIL. Ministério de Estado da Saúde. Resolução – RE 9, de 16 de Janeiro de 2003. (D.O.U de 20 de Janeiro).
Brasília –DF: 2003.

•

KARDEC, Alan; NASCIF, Júlio. Manutenção: função estratégica. São Paulo: Qualimark, 2012. 414 p

•

MORAN, M. J.; SHAPIRO, H. N. Princípios de Termodinâmica para Engenharia. Rio de Janeiro: LTC, 2002

•

STOECKER, W. F. e JONES, J. W. Refrigeração e Ar Condicionado. São Paulo: McGraw-Hill, 1985.
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MÓDULO ESPECÍFICO
Unidade Curricular: Instalação e Manutenção de Sistemas de Refrigeração – 200 horas
Objetivo Geral: Desenvolver capacidades técnicas de execução de instalações e manutenções de sistemas de
refrigeração comercial e industrial, de acordo com normas técnicas, ambientais e de saúde e segurança no trabalho
e, neste mesmo contexto, desenvolver capacidades sociais, organizativas e metodológicas, adequadas a diferentes
situações profissionais.

Competência Específica e de Gestão
Capacidades Técnicas

Conhecimentos
1.

INSTALAÇÃO
1.

2.

3.

Sistemas de refrigeração comercial e Industrial:
1.1. Sistemas de condensação a ar ou água

Avaliar as condições do ambiente para execução de

1.2. Sistema simples estágio

instalação e manutenção de equipamentos e acessórios

1.3. Sistema central

de refrigeração comercial e industrial

1.4. Sistema em paralelo

Avaliar a qualidade da execução da instalação de sistemas

1.5. Sistema para transporte frigorificado

de refrigeração comercial e industrial, tendo em vista o

1.6. Sistema com evaporador inundado

proposto no projeto

1.7. Sistema duplo estágio

Realizar as atividades correlacionadas de instalação de

1.8. Sistema em cascata

sistemas e equipamentos de refrigeração comercial e

1.9. Sistemas de degelo (natural, elétrico, água e gás
quente)

industrial
4.

Selecionar

instrumentos

e

ferramentas

aplicados

1.10. Sistema de controle eletrônico

a

instalação e manutenção de sistemas de refrigeração

1.11. Sistema com inversores de frequência

comercial e industrial

1.12. Sistemas

5.

Dimensionar equipamentos de refrigeração comercial e

6.

Especificar componentes, acessórios e insumos a serem

2.

unidade

compressora,

balcões

2.1. Características
2.2. Tipos e Aplicações

Identificar os sistemas de refrigeração comercial e

2.3. Critério para seleção de equipamentos

industrial e seus componentes mecânicos

2.4. Procedimentos de instalação

Instalar equipamentos, componentes e acessórios de
sistemas de refrigeração

e

máquina fabricadora de sorvete, entre outros):

Identificar fontes geradoras de calor no ambiente a ser
refrigerado

9.

condensação

expositores, câmara frigorífica, fabricador de gelo,

catálogos técnicos

8.

de

Equipamentos de refrigeração comercial (unidade
condensadora,

refrigeração comercial e industrial, conforme manuais e
7.

controle

1.13. Sistema economizer

industrial de acordo com a carga térmica requerida
utilizados na instalação e manutenção de sistemas de

com

evaporação

3.

10. Realizar a sequência de operações de partida inicial de

Equipamentos de refrigeração industrial (unidade
compressora, câmara frigorífica industrial, fabricador

acordo com os procedimentos do fabricante

de

gelo

industrial,

túneis

de

congelamento

e

resfriamento, entre outros):
MANUTENÇÃO

3.1. Características
3.2. Tipos e Aplicações

11. Verificar as ações preventivas de segurança em sistemas

3.3. Critério para seleção de equipamentos

de refrigeração industrial

3.4. Procedimentos de instalação

12. Avaliar desempenho dos equipamentos de refrigeração
comercial e industrial por meio de comissionamento
13. Verificar o isolamento térmico em sistemas de refrigeração
comercial e industrial
14. Calcular
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parâmetros

4.

Componentes aplicados a sistemas de refrigeração
industrial (vasos de pressão, evaporadores, válvulas
de

de

processos

psicrométricos

controle,

segurança

e

bloqueio,

bomba

circulação de amônia, purgadores, entre outros):

de

aplicados à refrigeração comercial e industrial

4.1. Características

15. Operar sistemas de refrigeração comercial e industrial

4.2. Tipos e Aplicações

conforme processo

4.3. Critério para seleção de componentes

16. Realizar as atividades correlacionadas a manutenção de
sistemas e equipamentos de refrigeração comercial e
industrial

5.

Componentes aplicados a sistemas de refrigeração
comercial

17. Realizar testes, ajustes e balanceamento dos sistemas de

(evaporadores,

válvulas

de

controle,

segurança e bloqueio, entre outros):

refrigeração comercial e industrial seguindo normas

5.1. Características

técnicas e procedimentos do fabricante

5.2. Tipos e Aplicações

18. Traçar diagrama de pressão-entalpia dos sistemas de

5.3. Critério para seleção de componentes

refrigeração comercial e industrial
19. Interpretar o projeto e o fluxograma de funcionamento de 6.
sistemas de refrigeração comercial e industrial

Condensador evaporativo:
6.1. Características
6.2. Tipos e Aplicações
6.3. Componentes

Capacidades sociais, organizativas e metodológicas
1.

Argumentar tecnicamente

2.

Demonstrar

capacidade

6.4. Operação
6.5. Critérios para seleção de acordo com a capacidade

de

organização

do

de resfriamento

próprio

6.6. Procedimentos de instalação

trabalho
3.

Seguir normas e procedimentos técnicos

4.

Ser proativo

5.

Ter atenção a detalhes

6.

Ter capacidade de resolver problemas

7.

Ter consciência em relação à preservação ambiental

8.

Ter consciência prevencionista em relação à saúde e

7.

7.1. Amônia
7.2. Etileno glicol
7.3. Dióxido de carbono
7.4. HFC
7.5. HCFC

segurança no trabalho
9.

7.6. Procedimentos de manuseio e segurança

Ter visão sistêmica

10. Trabalhar em equipe

Fluidos refrigerantes

8.

Instrumentos de medição
8.1. Analisador de vibração
8.2. Detector de vazamento para amônia
8.3. Detector de vazamento para CO2
8.4. Manômetro digital
8.5. Termovisor
8.6. Termômetro a laser

9.

Planejamento da instalação
9.1. Finalidade
9.2. Coleta de dados do projeto
9.3. Definição das atividades de instalação
9.4. Verificação de: componentes e insumos, ferramentas
e instrumentos, equipamentos de proteção individual
– EPI, normas técnicas, ambientais e de saúde e
segurança
9.5. Mão-de-obra necessária
9.6. Procedimentos para destinação de resíduos
9.7. Cronograma de instalação
9.8. Plano de Instalação

10. Instalação

de

equipamentos

e

sistemas

refrigeração comercial e industrial
10.1. Planejamento de atividades
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de

10.2. Aspectos da Instalação física: fixação da unidade
evaporadora

e

condensadora,

interligação

de

tubulações entre unidades evaporadora e unidade
condensadora, isolação térmica de tubulações
10.3. Aspectos

da

Instalação

elétrica:

sistema

de

acionamento e controles
11. Cálculo de carga térmica completo para equipamentos
de refrigeração
11.1. Finalidade
11.2. Características do ambiente
11.3. Leiaute da câmara
11.4. Logística da câmara
11.5. Fontes geradoras de calor
11.6. Capacidade do equipamento
12. Tubulação frigorífica
12.1. Tubulação de cobre
12.2. Tubulação para sistemas com amônia
12.3. Retorno de óleo
12.4. Sifões
12.5. Distribuidores
12.6. Receptores
12.7. Seleção
13. Selecionamento de equipamentos e componentes de
sistemas de refrigeração comercial e industrial
13.1. Compressor
13.2. Condensador
13.3. Unidade compressora
13.4. Unidade condensadora
13.5. Evaporador
13.6. Válvulas de expansão
13.7. Componentes
14. Transporte Frigorificado
14.1. Tipos
14.2. Aplicações
14.3. Operação do sistema
14.4. Componentes
15. Normalização
15.1. Normas aplicáveis à sistemas de refrigeração
15.2. Resoluções vigentes
16. Métodos de manutenção para sistemas de refrigeração
comercial
16.1. Recolhimento de fluido refrigerante no tanque de
líquido
16.2. Manutenção preventiva no compressor (troca de
óleo e limpeza)
16.3. Substituição de filtros de linha
16.4. Ajustes nas válvulas de expansão e de pressão
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16.5. Ajustes nos pressostatos de óleo, pressão de alta e
baixa
16.6. Ajustes nos termostatos, controladores digitais e
temporizadores
16.7. Manutenção elétrica
16.8. Testes de funcionamento
16.9. Limpeza da câmara frigorífica
16.10. Limpeza de expositores
16.11. Manutenção nos condensadores
16.12. Manutenção de máquina de sorvete
16.13. Manutenção de máquina de gelo
16.14. Manutenção

de

resfriadores

e

congeladores

verticais
17. Métodos de manutenção para sistemas de refrigeração
industrial
17.1. Recolhimento de fluido refrigerante amônia no
tanque de líquido
17.2. Carga de amônia
17.3. Manutenção preventiva no compressor (troca de
óleo, limpeza e ajustes de correias)
17.4. Manutenção do sistema de bombeamento de
amônia
17.5. Limpeza de filtros de linha
17.6. Manutenção e ajustes nas válvulas de reguladoras
de pressão e de expansão
17.7. Ajustes nos componentes de controles de nível,
pressão, temperatura, fluxo e de segurança
17.8. Ajustes nos termostatos, controladores digitais e
temporizadores
17.9. Manutenção elétrica
17.10. Testes de funcionamento
17.11. Segurança na manutenção de sistemas industriais
que utilizam amônia
18. Manutenção

de

compressores

abertos

e

semi-

herméticos
18.1. Desmontagem de compressor
18.2. Montagem de compressor
18.3. Ajustagem por meio de envelopes
19. Manutenção de condensadores evaporativos
19.1. Aspectos de funcionamento
19.2. Aspectos de manutenção
19.3. Tratamento químico
20. Manutenção

de

evaporadores

e

tanques

armazenamento de sistemas industriais com amônia
20.1. Drenagens de óleo
20.2. Drenagens de amônia
20.3. Purga de gases incondensáveis
20.4. Purga de agua
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de

21. Ferramentas
21.1. Saca polia
21.2. Extrator de rolamento
21.3. Chaves tipo soquetes
21.4. Chave tipo fixa e estrela e combinada
21.5. Torquímetro
21.6. Chave regulável (inglesa)
21.7. Chave de Grifo
21.8. Chave Allen
21.9. Chave Torx
22. Aspectos de segurança em sistemas de refrigeração
industrial
22.1. Leiaute da planta de refrigeração
22.2. Equipamentos de segurança para o trabalho com
fluidos refrigerantes perigosos (NH3 e CO2)
22.3. Equipamentos de proteção coletiva (chuveiros, lava
olhos, alarmes, portas, entre outros)
22.4. Plano de emergência para amônia
22.5. Operação das instalações de amônia
23. Planejamento da manutenção
23.1. Coleta de dados
23.2. Definição das atividades de manutenção
23.3. Verificação

de:

ferramentas
proteção

e

componentes
instrumentos,

individual

–

EPI,

e

insumos,

equipamentos
normas

de

técnicas,

ambientais e de saúde e segurança
23.4. Mão-de-obra necessária
23.5. Procedimentos para destinação de resíduos
23.6. Cronograma de manutenção
23.7. Plano de manutenção
24.

Teste de Ajuste e Balanceamento

Aplicados a

Refrigeração
24.1. Ajustes: elétricos, vazão, temperatura, pressão
24.2. Sub-resfriamento natural
24.3. Superaquecimento útil e total
25. Execução da manutenção:
25.1. Planejamento das atividades
25.2. Teste e substituição de componentes mecânicos e
eletroeletrônicos
25.3. Manutenção e operação de sistemas de refrigeração
industrial
26. Estudo das características de funcionamento dos
sistemas

de

refrigeração

industrial

e

comercial

aplicando o gráfico pressão x entalpia
26.1. Deslocamento volumétrico de um compressor
26.2. Relação de compressão do compressor
26.3. Potência de compressão
26.4. Calor rejeitado e absorvido
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26.5. Temperaturas de saturação
26.6. Temperaturas de descarga
26.7. Temperaturas de sucção
26.8. Balanceamento de massa e energia
26.9. Comparativos de sistemas simples estágio x
múltiplos estágios
26.10. Sistemas em cascata
Referências Básicas
•
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MÓDULO ESPECÍFICO
Unidade Curricular: Automação Aplicada a Refrigeração e Climatização – 80 horas
Objetivo Geral: Desenvolver capacidades técnicas de automação para elaborar projetos de instalação e
manutenção de sistemas de refrigeração e climatização, de acordo com normas técnicas, ambientais e de saúde e
segurança no trabalho e, neste mesmo contexto, desenvolver capacidades sociais, organizativas e metodológicas
utilizando boas práticas.

Competência Específica e de Gestão
Capacidades Técnicas

Conhecimentos
1.

Eficiência energética

1.

Identificar módulos de entradas e saídas do CLP

2.

Diferenciar sinais digitais e analógicos

1.1. Conceito

3.

Interpretar o diagrama funcional

1.2. Ações Administrativas de Gerenciamento

4.

Testar dispositivos interligados ao CLP

1.3. Diagnóstico energético

5.

Identificar periféricos e suas características

1.4. Análise de viabilidade

6.

Identificar características de funcionamento do inversor de
frequência

7.

Efetuar parametrização do inversor de frequência

8.

Identificar modo de falha do inversor de frequência

9.

Identificar características de funcionamento Soft-Start

2.

2.1. Tipos
2.2. Aplicação
2.3. Periféricos

10. Efetuar parametrização Soft-Start
11. Identificar modo de falha Soft-Start
12. Monitorar funcionamento de equipamentos através de

3.

3.2. Arquitetura

13. Programar controlador lógico programável

3.3. Tipos de linguagem

Capacidades sociais, organizativas e metodológicas
Seguir normas e procedimentos técnicos

2.

Ter capacidade analítica

3.

Ter consciência prevencionista em relação à saúde e

3.4. Programação
4.

Demonstrar capacidade de raciocínio lógico

5.

Ter capacidade de resolver problemas

Inversor de frequência
4.1. Aplicação
4.2. Parametrização

segurança no trabalho
4.

Controlador lógico programável
3.1. Aplicação

sistemas supervisório

1.

Automação aplicada (residencial, predial, comercial e
industrial)

5.

Soft-Start
5.1. Aplicação
5.2. Parametrização

6.

Sistemas supervisório
6.1. Aplicação
6.2. Conectividade local e remota
6.3. Relatório gráfico
6.4. Programação de atividades
6.5. Funções de monitoração
6.6. Funções de alarme simples e intuitivo

7.

Sistemas Volume de Ar Variável (VAV)
7.1. Conceito
7.2. Funcionamento
7.3. Aplicação

8.

Sistemas com fluxo de refrigerante variável
8.1. Conceito
8.2. Funcionamento
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8.3. Aplicação
9.

Normalização
9.1. Normas aplicáveis às de sistemas de automação
9.2. Resoluções vigentes

Referências Básicas
•

BRASIL. MMA. Ar condicionado: manual sobre sistemas de água gelada. Brasília: Ministério do Meio Ambiente, 2017.

•

CARO, Juan Angel Gamiz. Control de sistemas de aire acondicionado. Barcelona, Ceac, 2000.
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LEVENHAGEN, John I.; SPETHMANN, Donald H. HVAC controls and systems. New York, Mcgraw-Hill, 1994.

Referências Complementares
•
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York, Chapman and Hall, 1983.

•
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SENAI-SP Editora, 2016.
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MÓDULO ESPECÍFICO
Unidade Curricular: Projetos de Instalação de Refrigeração e Climatização – 120 horas
Objetivo Geral:

Desenvolver capacidades técnicas relativas à elaboração de projetos de sistemas de refrigeração e

climatização, de acordo com normas técnicas, ambientais e de saúde e segurança no trabalho e, neste mesmo contexto,
desenvolver capacidades sociais, organizativas e metodológicas.

Competência Específica e de Gestão
Capacidades Técnicas

Conhecimentos
1.

Projeto

1.

Planejar as fases do projeto

2.

Elaborar o escopo do projeto de refrigeração ou

1.1. Introdução ao Gerenciamento de Projetos

climatização

1.2. Iniciação do Projeto

3.

Definir os recursos humanos para a execução do projeto

1.3. Planejamento do Projeto

4.

Aplicar normas técnicas na elaboração de projetos de

1.4. Execução do Projeto

instalação de sistemas de refrigeração e climatização

1.5. Monitoramento e Controle do Projeto

5.

Realizar cálculos de cargas térmicas

6.

Selecionar

7.

Especificar equipamentos e componentes mecânicos,

Análise

eletroeletrônicos e eletromecânicos de um sistema de

econômica, ambiental, saúde e segurança no

refrigeração ou climatização

trabalho

o tipo

de sistema

1.6. Encerramento do Projeto
de

climatização

1.7. Implementação do Gerenciamento de Projeto

ou

refrigeração mais apropriado

1.8. Características de um projeto inovação, melhoria,
da

viabilidade:

funcional,

técnica,

1.9. Aplicação

8.

Dimensionar sistemas de distribuição de ar

9.

Calcular o custo da execução da instalação de sistemas

1.9.1. Em refrigeração

de refrigeração ou climatização

1.9.2. Em climatização
1.9.3. Em automação

10. Elaborar planta do local, tendo em vista subsidiar a
elaboração de projetos de refrigeração ou climatização
11. Elaborar leiaute do projeto de instalação de sistemas de

2.

2.1. Conceitos, História e Tecnologias Emergentes

refrigeração ou climatização, em meio eletrônico

2.2. Gestão da Inovação, Estratégia e Ambiente

12. Elaborar memorial técnico e descritivo do projeto de

2.3. Fontes de Inovação e Propriedade Intelectual

instalação de sistemas de refrigeração ou climatização

2.4. Inovação em diferentes segmentos econômicos e em

13. Monitorar as etapas do projeto

serviços

14. Apresentar o projeto de instalação de sistemas de

2.5. Revolução Industrial 4.0

refrigeração ou climatização com base em argumentação

2.6. Impactos da Revolução Industrial 4.0

técnica
15. Elaborar documentação técnica para apresentação final

Gestão da Tecnologia e da Inovação

3.

Planejamento do Projeto
3.1. Proposição do Objetivo

Capacidades sociais, organizativas e metodológicas

3.2. Elaboração do Escopo

1.

Seguir normas e procedimentos técnicos

3.3. Fontes de pesquisa

2.

Trabalhar em equipe

3.4. Registro das informações

3.

Ter consciência em relação à preservação ambiental

3.5. Análise de Dados

4.

Ter consciência prevencionista em relação à saúde e

3.6. Elaboração de cronograma de desenvolvimento:

5.

Ter visão sistêmica

6.

Argumentar tecnicamente

7.

Demonstrar

8.

Demonstrar criatividade na condução do trabalho

9.

Demonstrar criatividade / flexibilidade

etapas de execução, etapas de ajuste

segurança no trabalho

capacidade

3.7. Coleta de dados
3.8. Projeto mecânico
de

organização

do

3.9. Projeto hidráulico

próprio

3.10. Projeto elétrico

trabalho

10. Ter capacidade de relacionar-se em diversos níveis
hierárquicos
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4.

Desenvolvimento do Projeto
4.1. Leiautes e desenhos mecânicos, arquitetônicos e
elétricos utilizando Softwares para projetos.

11. Ter capacidade de tomar decisões

4.2. Aplicação de Cálculos de cargas térmicas utilizando

12. Ter capacidade de resolver problemas

Softwares, programas de seleção específicos de

13. Administrar o tempo

empresas e ou tabelas e gráficos de catálogos de
fabricantes.
4.3. Seleção de fluídos refrigerantes
4.4. Selecionamento

de

tubulações

frigorificas

e

hidráulicas
4.5. Seleção

de

equipamentos

de

refrigeração,

climatização e componentes mecânicos, elétricos e
eletrônicos, utilizando softwares, programas de
seleção específicos de fabricantes e ou tabelas e
gráficos
4.6. Dimensionamento de dutos através do cálculo de
perda de carga da instalação em trechos retos e
singularidades de dutos e/ ou utilizando softwares,
programas de seleção específicos de fabricantes e
ou tabelas e gráficos
4.7. Selecionamento de grelhas e difusores utilizando
softwares, programas de seleção específicos de
fabricantes e ou tabelas e gráficos
4.8. Seleção

de

tubulações

utilizando

softwares,

programas de seleção específicos de fabricantes e
ou tabelas e gráficos
4.9. Seleção de singularidades das tubulações frigoríficas
(curvas,
elevação)

Tês,

redutores,

utilizando

trechos

softwares,

lineares

em

programas

de

seleção específicos de fabricantes e ou tabelas e
gráficos
4.10. Seleção de componentes aplicados à Sistemas de
Refrigeração

como:

unidades

unidades compressoras

condensadoras,

e componentes como:

(filtros secadores, visor de liquido, válvulas de
expansão, válvulas reguladoras de pressão de
evaporação, sucção, condensação, controle de
capacidade, unidirecionais entre outras, utilizando
softwares, programas de seleção específicos de
fabricantes e ou tabelas e gráficos
4.11. Seleção de Sistemas de Filtragem de ar
4.12. Elaboração de documentação técnica do projeto:
memorial descritivo, cálculos técnicos de custos,
especificação

de

equipamentos,

representação

gráfica de plantas, leiautes, outros anexos e relatório
técnico
5.

Memorial Descritivo do projeto
5.1. Necessidade do cliente
5.2. Tipo de sistema a ser instalado
5.3. Leiautes do projeto
5.4. Componentes

mecânicos,

eletroeletrônicos

eletromecânicos
5.5. Normas técnicas
5.6. Normas ambientais
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e

5.7. Normas de saúde e segurança
5.8. Custos da execução de instalação
5.9. Viabilidade econômica
5.10. Viabilidade ambiental
5.11. Prazos de execução da instalação
5.12. Plano de manutenção
5.13. Garantia do sistema
6.

Relatório técnico
6.1. Estrutura mínima de relatório técnico:
6.2. Introdução
6.3. Desenvolvimento
6.4. Conclusão
6.5. Objetivo
6.6. Redação
6.6.1. Terminologia técnica
6.6.2. Argumentação técnica
6.6.3. Conteúdo técnico
6.6.4. Objetividade da linguagem
6.6.5. Correção gramatical
6.7. Formatação
6.8. Estética

7.

Normalização

8.

Resoluções vigentes

Referências Básicas
•

BUNGART,

José

Wagner;

POSSARLE,

Roberto.

Metodologia

de

projetos;

conceitos,

planejamento

e

desenvolvimento. São Paulo: SENAI-SP Editora, 2017. 137 p.
•

CREDER, Hélio. Instalações de ar condicionado. 4. ed. Rio de Janeiro, LTC, 1990. 349 p. il. tab.

•

STOECKER, Wilbert F.; JONES, Jerold W. Refrigeração e ar condicionado. São Paulo, Makron Books, 1985. 481 p.

Referências Complementares
•

ASHRAE. Fundamentals. Atlanta, 2013

•

KING, BOB; SCHLICKSUPP, Helmut. Criatividade: uma vantagem competitiva. Rio de Janeiro, Qualitymark, 1999.

•

MARQUES, José de Jesus Amaral. Eficiência energética em Sistemas de Refrigeração e Climatização. São Paulo:

•

PRADO, Darci. Planejamento e controle de projetos. Minas Gerais: INDG, 2004. 286 p. (Série Gerência de Projetos,

•

STOECKER, W. F.; JABARDO, J. M. Saiz. Refrigeração Industrial. Sao Paulo, Edgard Blucher, 1994/2002. 453 p. il.

•

TRANE. Manual de Ar Condicionado. Milwaukee, 1980. 458 p. il. tab.

SENAI-SP Editora, 2016. 100 p.
2).
tab.
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f)

Organização de Turmas

As turmas matriculadas iniciam o curso com um número mínimo de 12 e máximo de 40
alunos.

g)

Estágio Supervisionado

Este curso não prevê a realização de estágio supervisionado.
O SENAI-SP oferecerá ao concluinte da habilitação profissional o Programa de
Aperfeiçoamento Profissional Técnico de Nível Médio, em forma de Vivência
Profissional.

h)

Prática profissional na empresa e atendimento às disposições da
Portaria nº 723, de 23 de abril de 2012, expedida pelo Ministério do
Trabalho

Na condição de política pública regulamentada, compete ao Ministério do Trabalho
definir os parâmetros da oferta de programas que se prestem ao cumprimento de cotas
de aprendizagem. Considerando o disposto pelo artigo 20 do Decreto Federal nº 5.598,
de 1º de dezembro de 2005, o qual dispõe que a definição das atividades teóricas e
práticas do aprendiz são de responsabilidade da entidade formadora à qual compete
fixá-las em plano de curso, no que concerne aos programas sob responsabilidade do
SENAI-SP, as seguintes disposições, referentes ao artigo 12 e aos §§2º e 3º do artigo
10 da Portaria nº 723/2012, são plenamente atendidas a partir das informações que
seguem:
Preliminarmente, os conteúdos de formação humana e científica, dispostos pelo inciso
III do artigo 10 da Portaria nº 723/2012 são ministrados em caráter transversal nos
termos autorizados pela Resolução nº 1, de 30 de maio de 2012 do Conselho Pleno do
Conselho Nacional de Educação. O SENAI atende a esta disposição uma vez que a
instituição é integrante do Sistema Federal de Ensino conforme disposto pelo artigo 20
da Lei Federal nº 12.513, de 26 de outubro de 2011.
1. Nos casos em que os alunos são contratados na condição de aprendizes, cujos
contratos de aprendizagem estão circunscritos às atividades teóricas e práticas
exclusivamente no SENAI (aplicável inclusive em classes descentralizadas ou
entidades conveniadas), circunstância prevista nos termos do caput do artigo 23 do
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Decreto Federal nº 5.598/2005, no §1º do artigo 11 da Portaria nº 723/2012, e cuja
circunstância de desenvolvimento é descrita como “condições laboratoriais” na
oferta disposta no Catálogo Nacional de Aprendizagem Profissional – CONAP
(anexo I da referida portaria), tais atividades são compreendidas dentro do SENAI,
conforme modelo de operacionalização A (apresentado a seguir). Neste caso, as
atividades teóricas e práticas atenderão à distribuição de carga horária prevista na
Portaria 723/2012 no modelo 50% de atividades teóricas e 50% de atividades
práticas.
2. Nos casos de turmas mistas, com aprendizes cujos contratos de aprendizagem
compreendem atividades teóricas e práticas somente no SENAI, e aprendizes
que também farão atividades práticas suplementares nas instalações do
empregador ou em estabelecimento concedente desta atividade prática
(doravante denominado simplesmente “empresa”), as atividades podem ser
realizadas apenas na escola ou na parceria escola e empresa, conforme também
previsto no modelo de operacionalização A (apresentado a seguir). Neste caso,
as atividades teóricas e práticas atenderão à distribuição de carga horária prevista
na Portaria 723/2012 ora no modelo mínimo de 30% de atividades teóricas e
máximo de 70% de atividades práticas, ora no modelo de 50% de atividades
teóricas e 50% de atividades práticas, dependendo da carga horária total do
programa

de

aprendizagem.

É

importante

salientar

que

as

atividades

desenvolvidas na escola devem ser concomitantes às atividades desenvolvidas na
empresa.
3. Nos casos de aprendizes com contratos de aprendizagem cujas atividades
teóricas e práticas ocorrem no SENAI, articuladas a atividades práticas
suplementares na empresa, a carga horária do programa de aprendizagem é
realizada na escola e na empresa, conforme modelo de operacionalização B
(apresentado a seguir). Neste caso, as atividades teóricas e práticas atenderão à
distribuição de carga horária prevista na Portaria 723/2012 no modelo mínimo de
30% de atividades teóricas e máximo de 70% de atividades práticas, dependendo
da carga horária total do programa de aprendizagem. É importante salientar que as
atividades desenvolvidas na escola devem ser concomitantes às atividades
desenvolvidas na empresa.
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Modelos de Operacionalização

Carga Horária Programas para fins de cumprimento de Cotas de Aprendizes
SENAI

MODELOS

A
(turmas sem prática
profissional na
empresa ou turmas
mistas: com e sem
prática profissional na
empresa)

B
(turmas fechadas para
empresas que
desenvolvam prática
profissional na
empresa)

EMPRESA

PROGRAMA DE
APRENDIZAGEM

Carga horária Teórica

Carga horária Prática

Carga horária Prática

Carga horária TOTAL

600h

600h

0 - 800 h

1200 - 2000 h

(Pode variar de 0 a 800
horas)

(Pode variar de 1200 a
2000 horas)

(Sendo que as primeiras 60h devem ser
desenvolvidas exclusivamente nas
dependências da escola, antes de o aluno
frequentar a empresa)

720h

480h

(Sendo que as primeiras 72h devem ser
desenvolvidas exclusivamente nas
dependências da escola, antes de o aluno
frequentar a empresa)

240 - 1200 h 1440 - 2400 h
(Pode variar de 240 a
1200 horas)

(Pode variar de 1440 a
2400 horas)

Outros modelos que atenderem às exigências legais quanto às porcentagens das
cargas horárias referentes à teoria e à prática, bem como formação preliminar, também
poderão ser ofertados, desde que submetidos à validação da Gerência de Educação.
As atividades práticas na empresa observarão os seguintes parâmetros:
I.

Deverão ser desenvolvidas somente após transcorridas as horas de formação
preliminar de fase escolar no SENAI, que correspondem a 10% da carga
horária de atividades teóricas desenvolvidas no SENAI, em atendimento ao
disposto pelo artigo 11 da Portaria nº 723/2012 e para efeito do cumprimento
da distribuição dos percentuais acima dispostos. Observada essa disposição,
as unidades escolares têm liberdade de articulação com a empresa para a
definição do início da prática profissional suplementar. Neste sentido, por
exemplo, nada obsta o desenvolvimento de atividades práticas suplementares
na empresa, desde que transcorridos 50% da carga horária da fase escolar, ou
concentrados apenas nos períodos de recesso de atividades do SENAI, não
coincidentes com as férias trabalhistas, nos termos do §2º do artigo 136 da
CLT;

II.

Atenção deve ser dada às normas técnicas, de qualidade, de preservação
ambiental, de saúde e segurança no trabalho e, em especial, o disposto pelo
Decreto Federal nº 6.481, de 12 de junho de 2008;
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III.

As atividades serão objeto de planejamento integrado entre a unidade escolar
ofertante e a respectiva empresa, devidamente registrado em documento
específico e suplementar a este plano de curso, doravante denominado “Guia
de Aprendizagem”, no qual constarão as atividades a serem desenvolvidas
pelo aprendiz na empresa, nos termos do §1º do artigo 23 do Decreto Federal
nº 5.598/2005;

IV.

As atividades deverão ser planejadas de forma articulada àquelas realizadas na
fase escolar do SENAI, à luz do disposto pelo §1º do artigo 10 da Portaria nº
723/2012, evitando-se a hipótese de ineditismo, e em prol da maior
abrangência possível de experiências (sem prejuízo do disposto no inciso II),
tendo em vista confrontar a amplitude do plano de curso com a diversidade
produtiva e ou tecnológica da empresa. Assim, de forma a evitar casos de
rotinização e precarização, convém antes discutir a redução da prática
profissional suplementar na empresa ou até mesmo sua eliminação;

V.

Ações que antecedem a esta atividade, como capacitação de tutores
(prerrogativa decorrente do disposto pelo §1º do artigo 23 do Decreto Federal
nº 5.598/2005) e análise das instalações da empresa, bem como aquelas que
sucedem ao desenvolvimento do Guia de Aprendizagem, como ações de
supervisão em prol da melhoria contínua, deverão ser implementadas,
considerando a responsabilidade do SENAI na gestão do programa (parágrafo
único do artigo 6º do Decreto Federal nº 5.598/2005);

VI.

Toda prática profissional suplementar na empresa com emprego do Guia de
Aprendizagem deverá ter sua carga horária apurada para que conste no
histórico escolar do aluno, respeitando o limite disposto nos modelos A e B;

VII.

As atividades práticas na empresa não poderão ser desenvolvidas após
a fase escolar em atenção ao disposto pelo art. 11 da Portaria 723/2012, de
forma a evitar a sistemática de prática profisisonal na empresa subsequente à
fase escolar. Na melhor das hipóteses, tais atividades deverão coincidir seu
término no mesmo dia; na pior, na mesma semana. Portanto, as atividades
práticas na empresa em períodos de recesso de atividades do SENAI, não
coincidentes com as férias trabalhistas, nos termos do §2º do artigo 136 da
CLT, são perfeitamente possíveis, desde que respeitado o limite de jornada
diária de 6 horas, nos termos do art. 432 da CLT.
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V.

CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO DE CONHECIMENTOS E
EXPERIÊNCIAS ANTERIORES

Em conformidade com o artigo 36 da Resolução CNE/CEB nº 6/12, a unidade escolar:
“pode promover o aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores do
estudante, desde que diretamente relacionados com o perfil profissional de conclusão
da respectiva qualificação ou habilitação profissional, que tenham sido desenvolvidos:
I. em qualificações profissionais e etapas ou módulos de nível técnico regularmente
concluídos em outros cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio;
II. em cursos destinados à formação inicial e continuada ou qualificação profissional
de, no mínimo, 160 horas de duração, mediante avaliação do estudante;
III. em outros cursos de Educação Profissional e Tecnológica, inclusive no trabalho,
por outros meios informais ou até mesmo em cursos superiores de graduação,
mediante avaliação do estudante;
IV. por reconhecimento, em processos formais de certificação profissional, realizado
em instituição devidamente credenciada pelo órgão normativo do respectivo
sistema de ensino ou no âmbito de sistemas nacionais de certificação profissional.”
A avaliação será feita por uma comissão de docentes do curso e especialistas em
educação, especialmente designada pela direção, atendidas as diretrizes e
procedimentos constantes na proposta pedagógica da unidade escolar.

VI.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Os critérios de avaliação, promoção, recuperação e retenção de alunos são os
definidos pelo Regimento Comum das Unidades Escolares SENAI, aprovado pelo
Parecer CEE nº 528/98, e complementados na Proposta Pedagógica da unidade
escolar.
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VII. INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS

Salas de aula convencionais.
Sala Ambiente de Desenho Técnico
Laboratórios de:
•

Eletricidade

•

Automação Aplicada e CLP

•

Automação Residencial

•

Termofluidomecânica

•

Informática e de Desenho Assistido por Computador

Oficinas de:
•

Brasagem

•

Refrigeração Residencial

•

Climatização Residencial

•

Instalação de Sistemas de Climatização

•

Instalação de Sistemas de Refrigeração

•

Climatização Veicular

•

Climatização comercial e industrial

•

Refrigeração Comercial

•

Transporte Frigorificado

•

Refrigeração Industrial

SALA AMBIENTE DE DESENHO TÉCNICO
Equipamentos: Pranchetas portáteis; Quadro branco; Multimídia.
Instrumentos de Medição: Régua; Paquímetro; Compasso; Esquadro; Transferidor de
grau.
Recursos Didáticos: Modelos de sólidos geométricos e de peças de elementos de
máquinas; Modelo de casa em corte.
LABORATÓRIO DE ELETROELETRÔNICA
Equipamentos: Moto-ventiladores; Placas eletrônicas (split system quente, frio e
conjugado); Relés de partida (amperimétrico, PTC, voltimétrico); Capacitores de fase e
partida;

Motores

motocompressores

herméticos;

Válvulas

reversoras;

Chaves

comutadoras (seletoras – ACJ); Interruptores magnéticos; Motores elétricos monofásico e
trifásicos; Termostatos; Protetores térmicos; Resistências; Lâmpadas (incandescentes);
Temporizadores; Contatores; Relés térmicos; Disjuntores (tripolar, bipolar, unipolar e DR);
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Sinalizadores; Relés falta de fase e sequência de fase; Transformadores monofásicos;
Bobinas solenóides; Pressostatos (alta, baixa, conjugado); Chaves de fluxo; Bóias (saco
de boi e magnético); Fins de curso; Relés de 4 e 5 terminais; Termostatos automotivos
manual e eletrônico; Pressostato de alta, de baixa e triplo;; Interruptor térmico,
Umidostatos, Unidades seladas; Equipamentos de proteção individual.
Instrumentos de Medição: Osciloscópio; Multímetros analógicos e digitais; Capacímetro;
Megôhmetro; Fontes de tensão contínua; Alicate amperímetro; Wattímetro; Termo visor.
Ferramentas: Alicates universais com orelha; Alicates de bico com orelha; Alicates de
corte diagonal com orelha; Chaves fixas (em polegadas e milímetros); Chaves Allen (em
polegadas e milímetros); Conjuntos de chaves de fenda; Ferros e estações de solda (25
watts e 250 watts); Alicate prensa (terminal fêmea de encaixe tipo reto e terminal fêmea
de encaixe tipo bandeira).
LABORATÓRIO DE AUTOMAÇÃO APLICADA E CLP
Equipamentos: Bancadas; Cadeiras; Computadores; Simuladores de CLP; Kits
simuladores de controladores eletrônicos; Kits automação com IHM e blocos de sinais de
entradas e saídas digitais e analógicas; Válvulas proporcionais e On/Off; Controladores de
temperatura proporcional, integral e derivativo – PID; Microcontroladores; Variadores de
frequência; Sistemas supervisórios; Sensores de pressão, temperatura e umidade;
Dispositivos eletrônicos; Umidificadores; Válvulas de controle e processo; Bancadas de
testes e simulação de defeitos; Softwares dedicados aos sistemas de refrigeração e
climatização.
Instrumentos de Medição: Multímetros digitais; Alicates amperímetros e Termo visor.
Ferramentas: Chaves de fenda e Phillips
LABORATÓRIO DE TERMOFLUIDOMECÂNICA
Equipamentos: Bancadas para experiências; Kits experimentos para estudo das leis da
termodinâmica, Transmissão de calor e mecânica dos fluidos;
Instrumentos de Medição: Medidor de vazão de ar e líquido; Balança de precisão;
Densímetro; Multímetro; Termômetros Celsius, Kelvin e Fahrenheit (tubo em vidro,
eletrônico, resistência variável e termopar); Manômetro de Burdon e eletrônico (transdutor
e leitor); Vacuômetro eletrônico; Anemômetro; Termo-higrômetro; Psicrômetro; Tubo de
Pitot.
Ferramentas: Bomba de vácuo, conjunto de chaves fixa, estrela, soquete, de fenda,
Phillips, Allen em polegada e em milímetro; chave ajustável.
LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA E DE DESENHO ASSISTIDO POR COMPUTADOR
Equipamentos: Microcomputadores em rede; Impressora; Scanner, Plotter, Softwares
para operação de computadores - Editor de texto, Planilha eletrônica, Apresentação
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eletrônica, Acesso à INTERNET; softwares específicos para desenho técnico (CAD).
OFICINA DE BRASAGEM
Equipamentos: Bancadas preparadas com tijolos refratário e gavetas para organização
de EPIs, com sistema de proteção contra queimaduras; Postos de brasagem equipados
com rede de distribuição de gases com registros; Reguladores; Válvulas de retrocesso;
Mangueiras; Maçaricos; Bicos e porta mangueira e bico; Limpadores de bico de maçarico,
Acendedores de maçarico e Sistema de exaustão de gases.
Instrumentos de Medição: Paquímetros e Réguas graduadas.
Ferramentas: Morsas com mordente; Arcos de serra; Alargadores de tubo (impacto e
expansivo); Cortadores de tubo; Cortadores de tubo capilar; Dobradores de tubo;
Flangeadores (incluindo a base); Limas faca e mursa; Rebarbador de tubo; Martelo de
borracha; Martelo tipo pena de 200g; Alicate tipo Ford; Escova de aço; Alicate para
sistema Lockring; Alicate lacrador de tubo; Equipamentos de proteção individual
específico para brasagem.
OFICINA DE REFRIGERAÇÃO RESIDENCIAL
Equipamentos: Refrigeradores domésticos; Freezers e bebedouros; Compressores
herméticos aplicados na área, bancadas.
Instrumentos: Termômetro; Conjunto medidor de pressão (Manifold); Vacuômetro,
Multímetro digital, Alicate amperímetro digital, Balança eletrônica para carga de fluido
refrigerante; Cinta térmica; Megôhmetro digital e Termo visor.
Ferramentas: Alicates universais; Alicates de bico reto e curvo; Alicates lacrador de tubo;
Válvula perfuradora de tubo; Cilindro de nitrogênio com regulador de pressão;
Recolhedora de fluido refrigerante; Cilindro para recolhimento de fluido refrigerante;
Bomba de vácuo; Dobrador de tubo; Cortador de tubo; Kit alargador e flangeador de
tubos; Conjunto de solda oxi-acetilênica tipo PPU; Martelo bola 300g; Martelo de borracha;
Jogos de chaves tipo fixa, estrela, fenda; Nível tipo bolha; Torx; Allen; Phillips.
OFICINA DE CLIMATIZAÇÃO RESIDENCIAL
Equipamentos: Condicionadores de ar compacto tipo ACJ; Mini split; Multi-split com
várias unidades evaporadoras; Aquecedores (Bomba de calor e resistência) e
Compressores herméticos aplicados na área; Bancadas.
Instrumentos: Termômetro; Conjunto medidor de pressão (Manifold); Vacuômetro;
Multímetro digital; Alicate amperímetro digital; Balança eletrônica para carga de fluido
refrigerante; Cinta térmica; Megôhmetro digital; Detector de vazamentos.
Ferramentas: Alicates universais; Alicates de bico reto e curvo; Alicates lacrador de tubo;
Válvula perfuradora de tubo; Cilindro de nitrogênio com regulador de pressão;
Recolhedora de fluido refrigerante; Cilindro para recolhimento de fluido refrigerante;
Bomba de vácuo; Dobrador de tubo; Cortador de tubo; Kit alargador e flangeador de
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tubos; Conjunto de solda oxi-acetilênica tipo PPU; Martelo bola 300g; Martelo de borracha;
Jogos de chaves tipo fixa, estrela, fenda; Nível tipo bolha; Torx; Allen; Phillips.
OFICINA DE INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO
Equipamentos: Box para instalação de Split preparados didaticamente para instalação;
Unidades condensadoras Unidades evaporadoras; Bancada com morsa.
Instrumentos: Termômetro; Conjunto medidor de pressão (Manifold); Vacuômetro;
Multímetro digital; Alicate amperímetro digital; Balança eletrônica para carga de fluido
refrigerante; Cinta térmica; Trena digital; Paquímetro; Detector de vazamentos; Detector
de materiais; Endoscópio; Termovisor.
Ferramentas: Morsa com mordentes; Alicates universais; Alicates de bico reto e curvo;
Alicates lacrador de tubo; Válvula perfuradora de tubo; Cilindro de nitrogênio com
regulador de pressão Recolhedora de fluido refrigerante; Cilindro para recolhimento de
fluido refrigerante; Bomba de vácuo; Dobrador de tubo; Cortador de tubo; Kit alargador e
flangeador de tubos; Conjunto de solda oxi-acetilênica tipo PPU; Martelo bola 300g;
Martelo de borracha; Jogos de chaves tipo fixa, estrela, fenda; Nível tipo bolha, Torx;
Allen; Phillips; Arco de serra; Estilete; Trena.
OFICINA DE INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO
Equipamentos: Câmaras frigoríficas didáticas adequadas para realizar instalação;
bancadas; Unidades condensadoras para refrigeração comercial; Evaporadores aplicados
em câmaras frigoríficas; Painel eletroeletrônico para montagem.
Instrumentos: Termômetro; Conjunto medidor de pressão (Manifold); Vacuômetro;
Multímetro digital; Alicate amperímetro digital; Balança eletrônica para carga de fluido
refrigerante; Cinta térmica; Trena digital; Paquímetro; Detector de vazamentos; Detector
de materiais; Endoscópio; Termo visor.
Ferramentas: Morsa com mordentes; Alicates universais; Alicates de bico reto e curvo;
Alicates lacrador de tubo; Válvula perfuradora de tubo; Cilindro de nitrogênio com
regulador de pressão; Recolhedora de fluido refrigerante; Cilindro para recolhimento de
fluido refrigerante; Bomba de vácuo; Dobrador de tubo; Cortador de tubo; Kit alargador e
flangeador de tubos; Conjunto de solda oxi-acetilênica tipo PPU; Martelo bola 300g;
Martelo de borracha; Jogos de chaves tipo fixa, estrela, fenda; Nível tipo bolha; Torx,
Allen; Phillips; Arco de serra; Estilete; Trena.
OFICINA DE CLIMATIZAÇÃO VEICULAR
Equipamentos: Kits didáticos simuladores de climatizador automotivo; Scanner
automotivo; Macaco hidráulico; Elevador; Carregador de baterias; Cavaletes; Estação
recolhedora de fluidos refrigerantes; Recolhedora portátil; Bomba de vácuo; Cilindro duas
vias; Cilindros de nitrogênio; Reguladores de pressão de nitrogênio; Detector eletrônico de
vazamento; Detector ultravioleta de vazamento; Clipadeira de mangueiras portátil; Alicate
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de cortar mangueira; Nebulizador para higienização do ar condicionado; Injetor de
diversos fluidos para limpeza de sistemas; Caixa de ar; Painel de comando do ar
condicionado; Kits de comandos elétricos de sistemas de ar condicionado automotivos;
Protótipo de baú refrigerado e de container; Sistema de refrigeração para transporte
frigorificado (mecânico e placa eutética); Equipamento de refrigeração para transporte
frigorificado (acionamento por motor diesel autônomo e por motor elétrico); Controladores
(datalog).
Instrumentos de medição: Anemômetro; Termômetro penta; Vacuômetro; Manômetro
(Manifold para diversos fluidos refrigerantes); Termo-higrômetro; Densímetro de etilenoglicol; Alicate-amperímetro para corrente contínua; Multímetro, osciloscópio para corrente
contínua; Balança eletrônica; Caneta de polaridade; Analisador de baterias; Termo visor;
Endoscópio.
Ferramentas: Conjuntos de alicates; Jogo de chaves catraca em milímetro, fixa em
milímetro e polegada, combinada em milímetro, estrela, torx, soquete, de fenda, Phillips,
Allen em polegada e em milímetro; Jogo de chave Inglesa; Morsa mordente; Kits para
desmontagem de compressores; Martelo de borracha; Martelo de bola; Sacador de polia
de compressor; Ferramenta de desconectar conexões (Spring Lock).
OFICINA DE CLIMATIZAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL
Equipamentos: Splits de vários tipos e com várias unidades condensadoras e
evaporadoras; Self contained – condensador remoto, com condensação a ar e com
condensação a água; Resfriadores de água (Chiller), com condensação a ar, com
condensação a água, Fan-coil; Dutos de insuflamento e retorno; Bocas de insuflação;
Captadores de ar externo (ar de renovação); Coifas; Exaustores; Sensores de gases;
Torres de resfriamento; Banco de gelo; Bombas hidráulicas de água gelada e de água de
condensação; Filtros de ar de alta eficiência (HEPA), de tecido, eletrostático, de materiais
absorventes, de materiais adsorventes; Ventiladores radiais e axiais; sistemas VRF;
climatizados evaporativo; Recolhedoras de fluidos refrigerantes; Cilindros de recolhimento
de duas vias; Bombas de vácuo; Cilindros para nitrogênio; Reguladores de pressão de
nitrogênio; Cilindro graduado; Controles do tipo transdutores, atuadores, válvulas e caixa
de volume de ar variável – VAV; Microcontroladores, Variadores de frequência; Sistemas
supervisórios; Sensores de pressão, temperatura e umidade; Transmissores; Dispositivos
eletrônicos; Umidificadores; Válvulas de controle e processo (tubo capilar, válvulas de
expansão automáticas, válvulas de expansão termostática, válvulas de expansão
eletrônica, válvulas de controle de pressão do evaporador, válvulas de controle de
capacidade); Sistema de distribuição de ar (dutos, grelhas, difusores e filtros);
Compressores (herméticos e semi-herméticos, abertos, alternativos, parafusos, scroll,
centrífugos); Controles para salas limpas.
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Instrumentos de medição: Psicrômetro; Anemômetro; Termômetro; Vacuômetro;
Multímetro; Manômetro (Manifold para diversos fluidos refrigerantes); Manômetro em U;
Manômetro Diferencial; Tubo de Pitot; Termo-higrômetro; Megôhmetro; Medidor de vazão
de água; Refratômetro; Fasímetro; Densímetro; Trena; Alicate-amperímetro; Balança
eletrônica; Captor de ar para difusor (Balometer); Tacômetro; Alinhador de polias;
Endoscópio; Termo visor.
Ferramentas: Conjuntos de alicates; Jogo de chaves fixa, estrela, soquete, de fenda,
Phillips e Allen em polegada e em milímetro; Saca-polia; Jogo de chave Inglesa; Grifos;
Pente de aletas;
OFICINA DE REFRIGERAÇÃO COMERCIAL
Equipamentos:

Balcões

refrigerados

e

congelados

(frigoríficos

e

expositores);

Refrigeradores comerciais; Freezers comerciais, Fabricadores de gelo; Máquinas de
sorvete; Câmaras frigoríficas para resfriamento e para congelamento de médio e grande
portes; Tanques de resfriamento de leite; Sistemas paralelos – racks; Sistema Plug-in;
Compressores alternativo, rotativo (parafuso e palheta), orbital (scroll) e centrífugo, que
podem ser herméticos, semi-herméticos e abertos; Condensadores por convecção natural,
por convecção forçada,
Instrumentos de Medição: Anemômetro digital; Termômetro digital e mira lazer;
Vacuômetro; Multímetro digital; Manômetro (Manifold para diversos fluidos refrigerantes)
digital e analógico; Manômetro Diferencial; Megôhmetro; Fasímetro; Alicate-amperímetro;
Balança eletrônica; Tacômetro; Detector de vazamentos; Endoscópio; Termo visor.
Ferramentas: Bomba de vácuo; Recolhedora de fluidos; Cilindro para recolhimento de
fluidos refrigerantes; Cilindro de nitrogênio com regulador de pressão; Conjuntos de
alicates; Jogo de chaves catraca, fixa, estrela, soquete, de fenda, Philips e Allen em
polegada e em milímetro; Saca-polia; Torquímetro; Jogo de chave Inglesa; Pente de
aletas;
OFICINA DE REFRIGERAÇÃO INDUSTRIAL
Equipamentos: Câmara frigorífica para congelados e resfriados; Fabricador de gelo;
Sistema duplo estágio com compressor aberto tipo alternativo ou parafuso; Condensador
evaporativo; Tanque de líquido; Tanque intermediário; Acumulador de sucção;
Reservatório de purga de óleos; Reservatório de purga de gases incondensáveis;
Sistemas supervisórios com segurança; Válvulas industriais aplicadas a refrigeração
industrial; Sistemas de segurança aplicados às instalações de amônia, Compressores
abertos tipo alternativo e parafuso.
Instrumentos de Medição: Anemômetro digital; Termômetro digital e mira lazer;
Vacuômetro; Multímetro digital; Fasímetro; Alicate-amperímetro; Tacômetro; Detector
eletrônico de vazamentos para amônia; Endoscópio; Termo visor; Paquímetro.
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Instrumentos e equipamentos de segurança: Macacão hermético; Máscara para
respiração autônoma; Máscara facial; Luvas de PVC cano longo; Óculos herméticos; Lava
olhos, Chuveiro de emergência; Sistema de alarme.
Ferramentas: Bomba de vácuo; Cilindro de nitrogênio com regulador de pressão;
Conjuntos de alicates; Jogo de chaves catraca, fixa, estrela, soquete, de fenda, Philips e
allen em polegada e em milímetro; Saca-polia; Jogo de chave Inglesa; Alinhador de polias
e acoplamentos a lazer; Torquímetro; Martelo bola; Martelo de borracha.

A unidade escolar é dotada de Biblioteca com acervo bibliográfico adequado para o
desenvolvimento do curso e faz parte do sistema de informação do SENAI.

VIII. PESSOAL DOCENTE E TÉCNICO

O quadro de docentes para o Curso Técnico em Refrigeração e Climatização é
composto, preferencialmente, por profissionais com nível superior e experiência
profissional condizentes com as unidades curriculares que compõem a organização
curricular do curso, segundo os seguintes critérios7:
Licenciatura na área ou na unidade curricular, obtida em cursos regulares ou no
programa especial de formação pedagógica;
Graduação na área ou na unidade curricular, com licenciatura em qualquer outra
área;
Graduação na área ou na unidade curricular e mestrado ou doutorado na área de
educação;
Graduação em qualquer área, com mestrado ou doutorado na área da unidade
curricular.
Na ausência desses profissionais, a unidade escolar poderá contar, para a composição
do quadro de docentes, com instrutores de prática profissional, que tenham formação
técnica ou superior, preparados na própria escola.

7 Conforme disposto nas Indicações CEE nºs 08/00 e 64/07.

80

IX.

CERTIFICADOS E DIPLOMAS

O diploma de técnico é conferido ao concluinte da habilitação profissional de Técnico
em Refrigeração e Climatização e/ou que comprove conclusão do estágio
supervisionado quando optado pela realização e do ensino médio.
O aluno que não comprovar a conclusão do ensino médio receberá uma declaração da
qual deverá constar que o diploma de técnico só será fornecido após o atendimento às
exigências da legislação vigente.
O tempo para a conclusão tanto da habilitação quanto da qualificação é de no máximo
5 anos a partir da data da matrícula no curso.
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COMITÊ TÉCNICO SETORIAL DA ÁREA DE REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO
Realizado em 8 e 15 de setembro de 2009
Representantes do SENAI/SP:
•

Celso Roberto Hahne, Especialista em Educação da Gerência de Tecnologia
Industrial do SENAI-SP

•

Luis Roberto Castro Izquierdo, Técnico de Ensino, Escola SENAI “Oscar Rodrigues
Alves”

•

Valter Rubens Gerner, Técnico de Ensino, Escola SENAI “Oscar Rodrigues Alves”.

Representantes do meio acadêmico:
•

Eduardo Linz Mayer, Engenheiro, docente da Faculdade de Engenharia Mauá.

•

Issao Yoshida, Engenheiro, docente da Faculdade de Engenharia Industrial – FEI.

Representantes do sindicato patronal:
•

José Rogélio Miguel Medela, Engenheiro, presidente do Sindicato da Indústria de
Refrigeração, Aquecimento e Tratamento de Ar no Estado de São Paulo SINDRATAR.

•

Maurício Antonio da Costa, Engenheiro, assessor técnico do Sindicato da Indústria
de Refrigeração, Aquecimento e Tratamento de Ar no Estado de São Paulo –
SINDRATAR.

Representante de órgão do poder público
•

João Wagner Silva Alves, gerente de Divisão de Questões Globais da Companhia
Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB.

Representantes de empresas:
•

Luciana Kimi, diretora de Marketing da Microblau Controles e Automação.

•

Roney Ritschel, Engenheiro, diretor da Microblau Controles e Automação.

•

Antonio Claúdio M. Palma, Engenheiro, diretor Geral da Mipal Indústria de
Evaporadores.

•

Arnaldo Basile Jr., Engenheiro, diretor de Vendas da Armacell Brasil Ltda.

•

Marco Antonio Borges, Técnico em Refrigeração, supervisor técnico da Diagrama
Ar Condicionado Ltda.

•

Carlos Trombini, Engenheiro, diretor Comercial da Thermokey do Brasil Indústria e
Comércio de Equipamentos Ltda.

•

Anderson José de Oliveira, Técnico de Refrigeração, Engenharia de Aplicação
Elgin S.A.

•

André Carlini, Engenheiro, York Johnson Controls Company.

•

Newto da Silva, Engenheiro, coordenador regional de Educação e Treinamento,
LAM Refrigeration & Air Conditioning Division, Danfoss do Brasil Indústria e
Comércio Ltda.

•

Sergio Mazzucatto, Engenheiro,

coordenador

de manutenção, Companhia

Brasileira de distribuição,Grupo Pão de Açúcar.
•

João Denis, Técnico em Refrigeração, gerente de manutenção da Constarco
Engenharia e Comércio Ltda.

•

Ana Beatriz Nascimento, Engenheira, trainee da Engenharia de Aplicação Fluor
Químicos da Dupont do Brasil AS.

Observadores:
•

Marcos Gregório da Silva, Técnico de Ensino, Escola SENAI “Oscar Rodrigues
Alves”.

•

André Luiz Ferreira de Lima, Instrutor, Escola SENAI “Oscar Rodrigues Alves”.

•

Simone Balsamo, Coordenadora Pedagógica, Escola SENAI “Oscar Rodrigues
Alves”.

•

Sandra Akemi Hirata Fujita, Especialista em Educação da Gerência de Educação,

SENAI-SP.
•

Alexandre Dias Paza, Especialista em Educação da Gerência de Educação,
SENAI-SP.

Coordenação:
•

Eliana Misko Soler, Especialista em Educação, Gerência de Educação, SENAI- SP.

•

Regilene Ribeiro Danesi, Especialista em Educação, Gerência de Educação,
SENAI-SP.

•

Sandro Portela Ormond, Especialista em Educação, Gerência de Educação,
SENAI-SP.
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