
 

 

Unidade Curricular CH Semestre 

Laboratório de Refrigeração e Climatização C - LRC 80 3 

Objetivos: capacitar os alunos na execução de instalação e manutenção de sistemas de refrigeração 
de câmaras frigoríficas de médio porte e de equipamentos de climatização do tipo self-contained.  

Conhecimentos:  
• câmaras frigoríficas;  
• componentes do circuito de refrigeração;  
• componentes periféricos de proteção e controle;  
• circuitos e painéis elétricos de sistemas de refrigeração e climatização;   
• comissionamento de sistemas de refrigeração e climatização;   
• manutenção preventiva de câmaras frigoríficas;  
• instalação e manutenção de equipamentos de climatização tipo self-contained. 

Habilidades:  
• identificar os componentes dos sistemas de refrigeração de médio porte;  
• identificar e compreender a função principal e funções secundárias dos componentes dos sistemas 
de refrigeração de médio porte;  
• compreender e exectuar a instalação de sistemas de refrigeração de médio porte;  
• identificar modos de falha de componentes e sua implicação para o funcionamento do sistema;  
• identificar e implementar ações que possam predizer ou evitar falhas de componentes;  
• identificar ações preventivas ou corretivas para a manutenção do funcionamento do sistema; 
• quantificar parâmetros de avaliação de funcionamento dos sistemas de refrigeração. 

Atitudes: pontualidade e proatividade na execução dos trabalhos propostos; respeito às normas de 
segurança; zelo pelos equipamentos; civilidade e proatividade nos trabalhos em equipe; postura ética. 

Metodologia de Abordagem:  aulas expositivas dialogadas; aulas práticas em laboratório 
(laboratório de Refrigeração); contextualização através de situações-paradigma e problemas técnicos 
reais; avaliação por meio de trabalhos em grupo ou individuais, e avaliação individual, escrita ou oral. 

Pré-requisito: LRB. 

Bibliografia Básica: 
Introdução à Tecnologia da Refrigeração e da Climatização. Autor: Jesué Graciliano da Silva. 
Editora: Artliber. 

Bibliografia Complementar: 
Refrigeração e Ar Condicionado, STOECKER, W.F. e JONES, J.W., McGraw-Hill do Brasil, São 
Paulo, 1985. 
Refrigeração Industrial, Jabardo, J. M. S. ; Stoecker , W. F., Ed. Edgard Blucher. 2a edição. 2002. 
Refrigeração Comercial para técnicos em ar Condicionado, Wirz, D., Tradução da 2ª edição 
americana. São Paulo. Editora Cengage  Learning, 2011. 
Princípios de refrigeração, Dossat, R.J., Editora Hemus. 2004. 
2013 ASHRAE HANDBOOK – Fundamentals. Atlanta: American Society of Heating, Refrigerating 
and Air-Conditioning Engineers. 
2014 ASHRAE HANDBOOK – Refrigeration. Atlanta: American Society of Heating, Refrigerating and 
Air-Conditioning Engineers.  

 

 

 



 

Unidade Curricular CH Semestre 

Sistemas de Refrigeração e Climatização C - SRC 80 3 

Objetivos: capacitar o aluno a compreender, descrever e avaliar a operação de sistemas de 
refrigeração e climatização de grande porte, incluíndo sistemas que empregam o fluido refrigerante 
amônia. 

Conhecimentos:  
• fluidos refrigerantes amônia e CO2; 
• ciclos de refrigeração multi-estágio; 
• sistemas de refrigeração em cascata;  
• sistemas de refrigeração com amônia e CO2; 
• sistemas de climatização de expansão indireta (água gelada); 
• termo-acumulação para sistemas de climatização.   

Habilidades:  
• avaliar o funcionamento e modos de operação de sistemas de refrigeração e climatização de grande 
porte; 
• realizar análises termo-energéticas de sistemas de refrigeração e climatização de grande porte. 

Atitudes: pontualidade e proatividade na execução dos trabalhos propostos; civilidade e proatividade 
nos trabalhos em equipe; postura ética. 

Metodologia de Abordagem: aulas expositivas dialogadas; aulas demonstrativas em laboratório; 
visitas técnicas a sistemas de refrigeração e climatização de grande porte; contextualização através de 
situações-paradigma e problemas técnicos reais; avaliação por meio de trabalhos em grupo ou 
individuais, e avaliação individual. 

Pré-requisitos: SRB, DEC. 

Bibliografia Básica: 
Refrigeração e Ar Condicionado, STOECKER, W.F. e JONES, J.W., Mc Graw-Hill do Brasil, São 
Paulo, 1985. 
Introdução à Tecnologia da Refrigeração e da Climatização, Jesué Graciliano da Silva, Editora: 
Artliber. 

Bibliografia Complementar: 
2013 ASHRAE HANDBOOK – Fundamentals. Atlanta: American Society of Heating, Refrigerating 
and Air-Conditioning Engineers, 2013; 
2014 ASHRAE HANDBOOK – Refrigeration. Atlanta: American Society of Heating, Refrigerating and 
Air-Conditioning Engineers, 2014; 

 

 



 

Unidade Curricular grade atual:  CH Semestre 

DTC 11203   (divide a nota com PAS)  40 3 

 

Unidade Curricular CH Semestre 

Ventilação e Qualidade do Ar - VQA 40 3 

Objetivos: capacitar os alunos nos assuntos relacionados à contaminação de ar em edificações 
tomando como base as legislações existentes. 

Conhecimentos:  
• histórico do controle da qualidade do ar em ambientes internos;  
• fontes de contaminação: externas e internas - efeitos na saúde pública;  
• os sistemas de climatização no controle da qualidade do ar;  
• ventilação e renovação de ar; sistemas de filtragem;  
• prevenção e a solução de problemas em ambientes de escritórios, indústrias, hospitalares e públicos 
em geral;  
• recomendações para a avaliação da qualidade do ar interno. 

Habilidades:  
• conhecer as fontes de contaminação mais comuns;  
• conhecer as metodologias de monitorização e controle dos principais contaminantes; 
• identificar, corrigir e prevenir os principais focos de contaminação do ar presentes nas edificações;  
• indicar exigências legais e sugerir formas de correção dos problemas de qualidade do ar. 

Atitudes: pontualidade e proatividade na execução dos trabalhos propostos; respeito às normas de 
segurança; zelo pelos equipamentos; civilidade e proatividade nos trabalhos em equipe; postura ética. 

Metodologia de Abordagem: aulas expositivas dialogadas; aulas demonstrativas em laboratório; 
contextualização através de situações-paradigma e problemas técnicos reais; avaliação por meio de 
trabalhos em grupo ou individuais, e avaliação individual.  

Pré-requisitos: TAP. 

Bibliografia Básica: 
Refrigeração e Ar Condicionado, STOECKER, W.F. e JONES, J.W., Mc Graw- Hill do Brasil, São 
Paulo, 1985.  

Bibliografia Complementar: 
Introdução à Tecnologia da Refrigeração e da Climatização, SILVA, J. G., Artliber, São Paulo, 
2004. 
Apostilas sobre qualidade do ar e ventilação, PEREIRA, M.L., IFSC / São José, 2014. 
2013 ASHRAE HANDBOOK – Fundamentals. Atlanta: American Society of Heating, Refrigerating 
and Air-Conditioning Engineers. 
2015 ASHRAE HANDBOOK – HVAC Applications. Atlanta: American Society of Heating, 
Refrigerating and Air-Conditioning Engineers. 
2016 ASHRAE HANDBOOK – HVAC Systems and Equipment. Atlanta: American Society of 
Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers. 

 

 



 

Unidade Curricular CH Semestre 

Eletricidade Aplicada C - ELC 80 3 

Objetivos: capacitar os alunos na execução de instalação e manutenção dos componentes elétricos 
aplicados aos sistemas de refrigeração e climatização de médio/grande porte. 

Conhecimentos:  
• circuitos elétricos de acionamento de sistemas de RAC;  
• circuitos trifásicos; potência em circuitos trifásicos;  
• motores trifásicos de indução; ligação estrela e triângulo;  
• quadros de comandos;  
• dispositivos de partida de motores; chave soft-start;  
• inversores de frequência; controladores eletrônicos. 

Habilidades:  
• utilizar dispositivos e equipamentos elétricos (disjuntores, contactores, inversores de frequência) para 
acionamento de motores;  
• elaborar e montar quadro de comando para acionamento de sistemas de climatização e seus 
dispositivos de partida de motores. 

Atitudes: pontualidade e proatividade na execução dos trabalhos propostos; respeito às normas de 
segurança; zelo pelos equipamentos; civilidade e proatividade nos trabalhos em equipe; postura ética. 

Metodologia de Abordagem: aulas expositivas dialogadas; aulas práticas em laboratório; 
contextualização através de situações-paradigma e problemas técnicos reais; avaliação por meio de 
trabalhos em grupo ou individuais, e avaliação individual.  

Pré-requisitos: ELB. 

Bibliografia Básica: 
Instalações Elétricas, COTRIN, A., 3

ª
 Edição, Editora McGraw-Hill – SP. 

Instalações Elétricas, Creder, H., 13
ª
 Edição, Editora Livros Técnicos e Científicos. 

Apostilas do Prof. Ademar Evandro Rosa. 

Bibliografia Complementar: 
Circuitos Elétricos, EDMINISTER, J., Editora Mc Graw-Hill- SP. 
Apostilas de Eletricidade Básica – Prof. Márcio Michels (Eletrostática, Eletrodinâmica e 
Eletromagnetismo e Práticas de Laboratório). 

 

 

 



 

Unidade Curricular grade atual:  CH Semestre 

DTC 11203   (divide a nota com VQA)  40 3 

 

Unidade Curricular CH Semestre 

Projeto de Sistemas de Aquecimento Solar - PAS 40 3 

Objetivos: conhecer os componentes de aquecimento solar e projetar sistemas de aquecimento solar 
de pequeno porte. 

Conhecimentos:  
• energia solar;  
• sistemas de aquecimento solar (componentes, funcionamento, instalação e projeto) 

Habilidades:  
• compreender a variação da disponibilidade de energia solar e seu efeito sobre o funcionamento de 
equipamentos;  
• conhecer o funcionamento dos componentes de sistemas de aquecimento solar;  
• elaborar o projeto de sistemas de aquecimento solar. 

Atitudes: pontualidade e proatividade na execução dos trabalhos propostos; civilidade e proatividade 
nos trabalhos em equipe; postura ética.  

Metodologia de Abordagem: aulas expositivas dialogadas; aulas demonstrativas em laboratório; 
contextualização através de situações-paradigma e problemas técnicos reais; avaliação por meio de 
trabalhos em grupo ou individuais, e avaliação individual.  

Pré-requisitos: TMD. 

Bibliografia Básica: 
Notas de aula e apresentações do professor (disponibilizadas através do portal WIKI de RAC) / 
Samuel Luna de Abreu. 
NBR 15.569 – Sistemas de Aquecimento Solar de Água em Circuito Direto – Projeto e Instalação 
/ ABNT; 2008. 
Solar Engineering of Thermal Processes / Duffie e Beckman; 3a. Edição; 2006. 
Atlas Brasileiro de Energia Solar / Pereira, E. B., Martins F. R., Abreu S. L. e Rüther R.; 2006. 

Bibliografia Complementar: 
Qualidade em Instalações de Aquecimento Solar – Boas práticas / PROCOBRE. 
Solar Domestic Water Heating / Chris  Laughton; 1a. Edição; 2010. 
Eficiência Energética e Uso Racional de Energia na Edificação / Papst,  A.L., Ghisi, E., Colle, 
F., Abreu, S.L., Goulart, S. e Borges, T.;  2005. 
Solar Energy Engineering / Kalogirou, S. A.; 2009. 

 

 

 

 



 

Unidade Curricular CH Semestre 

Projeto de Instalações de Refrigeração - PIR 40 3 

Objetivos: capacitar os alunos a: 
(1) dimensionar e selecionar componentes para câmaras frigoríficas de pequeno porte; 
(2) elaborar um projeto de refrigeração e elaborar o respectivo memorial descritivo.  

Conhecimentos:  
• cálculo de carga térmica de câmaras frigoríficas;  
• fluxograma de uma câmara frigorífica com recolhimento;  
• componentes do circuito de refrigeração;  
• seleção de componentes para circuito de refrigeração de câmaras frigorificas; 
• desenho básico em CAD de instalação de câmara frigorífica. 

Habilidades:  
• calcular a carga térmica de refrigeração; 
• selecionar componentes em catálogos de fabricantes para uma câmara frigorífica de pequeno porte; 
• utilizar softwares comerciais para cálculo e seleção de componentes para uma câmara frigorífica; 
• desenhar em CAD o lay-out de uma câmara frigorifica, identificando tamanho e posição dos painéis 
isolantes; 
• elaborar memorial descritivo do projeto de uma câmara frigorífica de pequeno porte. 

Atitudes: pontualidade e proatividade na execução dos trabalhos propostos; civilidade e proatividade 
nos trabalhos em equipe; postura ética.  

Metodologia de Abordagem: aulas expositivas dialogadas; aulas práticas em salas com 
computadores; contextualização através de situações-paradigma e problemas técnicos reais; 
avaliação por meio de trabalhos em grupo ou individuais, e avaliação individual.  

Pré-requisitos: DTB, SRB, TCL. 

Bibliografia Básica: 
Apostila: Projeto de Câmaras Frigoríficas de pequeno porte. Vilain, R.; Silva, J. G. IFSC. 
Introdução à Tecnologia da Refrigeração e da Climatização, SILVA, J. G., Artliber, São Paulo, 
2004. 

Bibliografia Complementar: 
Refrigeração Industrial. Jabardo, J. M. S. ; Stoecker , W. F.. Ed. Edgard Blucher. 2a edição. 2002. 
Wirz, D. Refrigeração Comercial para técnicos em ar Condicionado. Tradução da 2a 
edição americana. São Paulo. Editora Cengage Learning, 2011. 
2013 ASHRAE HANDBOOK – Fundamentals. Atlanta: American Society of Heating, Refrigerating 
and Air-Conditioning Engineers. 
 2014 ASHRAE HANDBOOK – Refrigeration Applications. Atlanta: American Society of Heating, 
Refrigerating and Air-Conditioning Engineers. 

 

 



 

Unidade Curricular CH Semestre 

Projeto de Instalações de Climatização - PIC 40 3 

Competências: capacitar os alunos a desenvolver um projeto de climatização de pequeno porte e 
elaborar o respectivo memorial descritivo.  

Conhecimentos:  
• transferência de calor; 
• psicrometria;  
• mecânica dos fluidos; 
• desenho técnico.  

Habilidades:  
• interpretar normas e especificações técnicas, a partir de catálogos, manuais e tabelas;  
• calcular a carga térmica de climatização; 
• calcular a temperatura de insuflamento do ar a partir da carta psicrométrica;  
• definir a capacidade dos equipamentos de climatização;  
• selecionar componentes ou equipamentos em catálogos de fabricantes; 
• definir o traçado da rede de dutos;  
• dimensionar a rede de dutos;  
• selecionar bocas de insuflamento, grelhas de retorno, filtro de ar e tomada de ar externo;  
• calcular a massa de chapas;  
• desenhar o sistema de climatização em CAD;  
• elaborar orçamento da instalação; 
• elaborar memorial descritivo do projeto de climatização.  

Atitudes: pontualidade e proatividade na execução dos trabalhos propostos; civilidade e proatividade 
nos trabalhos em equipe; postura ética. 

Metodologia de Abordagem: aulas expositivas dialogadas; aulas práticas em salas com 
computadores; contextualização através de situações-paradigma e problemas técnicos reais; 
avaliação por meio de trabalhos em grupo ou individuais, e avaliação individual.  

Pré-requisitos: DTB, SRB, MFL, TCL, TAP. 

Bibliografia Básica: 
Refrigeração e Ar Condicionado, STOECKER, W.F. e JONES, J.W., McGraw-Hill do Brasil, São Paulo, 

1985. 

Introdução à Tecnologia da Refrigeração e da Climatização, Jesué Graciliano da Silva, Editora: 

Artliber, 2010. 

Bibliografia Complementar: 
2013 ASHRAE HANDBOOK – Fundamentals. Atlanta: American Society of Heating, Refrigerating 
and Air-Conditioning Engineers. 
2015 ASHRAE HANDBOOK – HVAC Applications. Atlanta: American Society of Heating, 
Refrigerating and Air-Conditioning Engineers. 
2016 ASHRAE HANDBOOK – HVAC Systems and Equipment. Atlanta: American Society of 
Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers. 

 

 


