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MÓDULO I  -  33 horas 
1. Carga Térmica 
1.1 Caso tipo a ser estudado 
1.2 Conceito de carga térmica 
1.3 Metodologia 
1.4 Principais fontes internas de ganhos 
1.5 Principais fontes externas de carga 
1.6 Resumo das cargas diretamente incidentes sobre os ambientes 
1.7 Carga térmica de ar de renovação 
1.8 Carga térmica proveniente dos próprios equipamentos da instalação 
1.9 Totalização dos cálculos de carga térmica 
1.10 Estudo de casos e exemplos 
Exercícios 
 
MÓDULO II -  27 horas 
2. Psicrometria 
2.1 A carta psicrométrica e os estados termo-higrométricos do ar. 
2.2 Os tratamentos termo-higrométricos evidenciados na carta 
      psicrométrica. 
2.3 Conceitos fundamentais associados à psicrometria 
2.4 Equações fundamentais da psicrometria 
2.5 Instrumentos para medições de condições locais 
2.6 Análise de desempenho de uma instalação 
2.7 Aplicação da psicrometria para determinar as necessidades de aquecimento em uma 
instalação 
2.8 Aplicação da psicrometria nos problemas de condensação em superfícies externas 
2.9 Determinação das vazões de ar e das condições de operação 
2.10 Análise da migração de vapor d’água 
Exercícios 
 
MÓDULO III - 27 horas 
3. Sistemas de Circulação e de Distribuição de ar 
3.1 Equações e conceitos fundamentais 
3.2 Cálculo das perdas de pressão nos componentes do sistema 
3.3 Interação entre sistema e ventilador 
3.4 O “Efeito do Sistema” sobre o desempenho dos ventiladores 
3.5 Dimensionamento das redes de dutos 
3.6 Balanceamento dos sistemas de circulação e distribuição de ar.  
     Conceitos e cálculos. 
Exercícios 
 
MÓDULO IV - 24 horas 
4. Sistemas de Condicionamento de Ar 
4.1 Considerações preliminares 



4.2 Classificação dos tipos de instalações de condicionamento de ar 
4.3 Sistemas de ventilação, exaustão e ventilação adiabática 
4.4 Sistemas especiais 
4.5 Termoacumulação 
 
5. Sistemas Hidrônicos 
5.1 Dimensionamento das tubulações 
5.2 Localização de acessórios diversos associados às redes hidrônicas 
5.3 Cálculos e métodos para balanceamento de redes hidrônicas 
5.4 Interação entre o sistema e a bomba 
5.5 Sistemas hidrônicos com vazão constante e com vazão variável 
5.6 Sistemas hidrônicos com circulação de água em circuitos primário e secundário 
Exercícios 
 
 
MÓDULO V - 18 horas 
6. Refrigeração 
6.1 Principais componentes de um circuito de refrigeração 
6.2 Ciclo de refrigeração 
6.3 Equilíbrio entre os componentes de um sistema de refrigeração 
6.4 Linhas frigoríficas 
 
7. Sistemas Especiais de Aproveitamento e Recuperação de Energia 
7.1  Sistemas com aplicação de bombas de calor 
7.2  Sistemas com aplicação de recuperação de calor (heat recovery) 
7.3  Sistemas com aplicação de recuperação de “frio” (cooling recovery) 
Exercícios 
 
 
MÓDULO VI - 33 horas 
8. Sistemas Elétricos de Comando, Proteção e Controle 
8.1 Circuitos elétricos de alimentação, comando e proteção. 
8.2 Sistemas de controle - malhas principais 
8.3 Sinais analógicos e digitais 
 
9. Instrumentação e Procedimentos de Medição 
9.1 Terminologia e conceitos recomendados 
9.2 Grandezas a medir e requisitos para a instrumentação 
9.3 Instrumentos para medições em redes de distribuição de ar 
9.4 Instrumentos para medições em redes hidrônicas 
9.5 Medições de outras variáveis em máquinas e equipamentos 
9.6 Seleção de instrumentos 
9.7 Técnicas para realização de medições 
 
10. Exemplo de Instalação Industrial 
Exercícios 


