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PERFIL PROFISSIONAL / IDENTIFICAÇÃO DA OCUPAÇÃO:

Ocupação:

MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO E
CLIMATIZAÇÃO RESIDENCIAL

Educação

Formação Inicial e Continuada -

Profissional:

Qualificação Profissional

Nível da

2

Qualificação:

Área Tecnológica:
Competência
Geral:

Refrigeração e Climatização

CBO:

9542-05

Carga Horária

160 h
Controle e

Eixo

Processos

Tecnológico:

Industriais

Segmento

Refrigeração e

Tecnológico:

Climatização

Realizar instalação e manutenção em equipamentos de refrigeração e
climatização residencial, respeitando legislação, normas técnicas e
ambientais, de qualidade, de saúde e segurança.

Requisitos de
Acesso:



Ensino Fundamental I (1° ao 5° ano) completo.

• Ter, no mínimo, 15 anos completos.

RELAÇÃO DAS UNIDADES DE COMPETÊNCIAS
Unidade de Competência
Única

Realizar instalação e manutenção em equipamentos de refrigeração
e climatização residencial, respeitando legislação, normas técnicas,
ambientais, de qualidade, de saúde e de segurança.

OBJETIVO GERAL DO CURSO:
Desenvolver competências relativas à instalação e execução de manutenção em refrigeração e
climatização residencial de acordo com desenhos, projetos e normas técnicas, de acordo com os
princípios de qualidade, segurança e preservação ambiental.
TIPO DE OFERTA:
( x ) PRESENCIAL
( ) SEMIPRESENCIAL
( ) A DISTÂNCIA
QUADRO RESUMO DA ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

MÓDULOS

UNIDADES CURRICULARES

CARGA
HORÁRIA DA
UC

O Plano de curso deverá ser elaborado em uma única fonte e do mesmo tamanho.

C.H DO
MÓDULO
Página 1 de 12

FO-EP-78

Plano de Curso Não Regulamentado Qualificação Profissional

Rev.: 07
23/06/2015

BÁSICO
ESPECÍFICO

N/A
Fundamentos de Refrigeração e Climatização

N/A
60 h

N/A

Fundamentos de Eletricidade

40 h

160 h

Refrigeração e Climatização Residencial

60 h

TOTAL

160 h

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
MÓDULO:ESPECÍFICO
Ocupação: Mecânico de Refrigeração e Climatização Residencial
Unidade Curricular: Fundamentos de Refrigeração e Climatização
Carga Horária: 60 h
Unidade de Competência: Realizar instalação e manutenção em equipamentos de refrigeração e
climatização residencial, respeitando legislações, normas técnicas, ambientais, de qualidade, de
saúde e de segurança.
Objetivo da Unidade Curricular: Proporcionar fundamentos técnicos e científicos, visando o
desenvolvimento de capacidades técnicas básicas referentes à instalação, operação e manutenção
de equipamentos de refrigeração e climatização, bem como capacidades sociais, organizativas e
metodológicas, de acordo com a atuação do profissional no mundo do trabalho.
CONTEÚDOS FORMATIVOS
Fundamentos Técnicos Científicos
Capacidades Técnicas
 Transformar unidades de medidas, utilizando o
sistema métrico, britânico e internacional.



Conhecimentos

Conceito de Sistema Internacional de
Medidas

 Temperatura
 Conceito
 Escalas termométricas
 Conversão de escalas
 Tipos de termômetros: analógico e

 Verificar valores de pressão utilizando
instrumentos de medição.
 Analisar a pressão de fluidos refrigerantes nos
sistemas de refrigeração e climatização.
 Calcular grandezas físicas aplicadas à
refrigeração e à climatização.
 Correlacionar pressão com temperatura de 
saturação.
 Utilizar instrumentos de verificação dos
parâmetros mecânicos de sistemas de
refrigeração e climatização residencial.
 Identificar os diferentes tipos de sistemas
aplicados em refrigeração e climatização
residencial e seus componentes mecânicos.

 Identificar fontes geradoras de calor no
ambiente a ser refrigerado Interpretar
fluxogramas de sistemas de refrigeração e
climatização residencial.

digital
Calor
 Conceito
 Sensível
 Latente
 Unidades de calor
 Conversão de unidade
Transmissão de calor
 Condução
 Convecção natural e forçada
 Radiação
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 Identificar a sequência de funcionamento dos 
diferentes componentes da instalação de
sistemas de refrigeração e climatização
residencial.
 Verificar a pressão de fluidos refrigerantes nos
sistemas de refrigeração e climatização
residencial.
 Analisar valores de pressão utilizando 
instrumentos de medição.
 Analisar valores de temperatura utilizando
instrumentos de medição.
 Identificar fluidos refrigerantes dos sistemas de
refrigeração e climatização residencial.
 Selecionar fluidos refrigerantes compatíveis
com óleos lubrificantes utilizados em diferentes
sistemas de climatização.
 Identificar instrumentos e ferramentas de
sistemas de refrigeração e climatização
residencial.
 Utilizar
equipamentos,
ferramentas
e
instrumentos necessários à instalação de
sistemas de refrigeração e climatização
residencial.
 Identificar os tipos de varetas de brasagem a
serem utilizados nos sistemas de refrigeração e
climatização.
 Identificar tipos de junção a serem utilizados
nos sistemas de refrigeração e climatização.
 Realizar a brasagem em sistemas de
refrigeração e climatização.
 Consultar normas, catálogos de fabricantes e
manuais técnicos.

Pressão
 Conceito
 Unidades de pressão
 Conversão de unidades
 Tipos de medidores de pressão:
vacuômetro e conjunto manifold
Princípios de refrigeração
 Definição
 Histórico
 Aplicação

 Noções de conforto térmico
 Definição
 Metabolismo humano
 Formas de transmissão de calor do
corpo humano
 Gráficos de conforto térmico
 Normalização
 Ciclo de refrigeração a compressão de
vapor
 Compressor
 Condensador
 Dispositivos de expansão
 Evaporador
 Fluidos refrigerantes no sistema frigorífico
 Conceito e características
 Comportamento
 Aplicação
 Tipos: CFC, HFC, HCFC e alternativos
 Legislação vigente relacionada aos
fluidos refrigerantes
 Aplicação da tabela de saturação entre
pressão e temperatura

 Montar sistemas de refrigeração.
 Utilizar equipamentos de proteção individual.

 Óleos lubrificantes
Capacidades
metodológicas





sociais,

organizativas

e

Seguir normas e procedimentos técnicos
Trabalhar em equipe
Ter capacidade analítica
Argumentar tecnicamente Ter consciência em
relação à preservação ambiental
 Ter consciência preventiva em relação à saúde
e à segurança no trabalho
 Prever consequências

 Tubulações de interligação de sistemas de
refrigeração e climatização
 Características dos tubos
 Preparação de tubos
 Alinhamento/desempeno
 Corte de tubos
 Escareamento de tubos
 Alargamento de tubos
 Flangeamento
de
tubos
Dobramento (curvas) de tubos
 Conexões
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 Demonstrar capacidade de organização do
próprio trabalho
 Demonstrar flexibilidade,
versatilidade e
criatividade
 Ter capacidade de relacionar-se em diversos
níveis hierárquicos
 Ter ética profissional
 Ter capacidade de tomar decisões
 Demonstrar capacidade de trabalhar sob
pressão
 Ter foco em resultado
 Administrar o tempo

 Brasagem para refrigeração e climatização
 Definição
 Aplicação
 Características dos gases aplicados
para brasagem
 Equipamentos de brasagem
 Tipos
 Características
 Funcionamento
 Manuseio
 Tipos de bicos de maçarico
 Tipos de chama
 Materiais de adição (características e
aplicação de varetas de solda)
 Procedimentos de brasagem
 Procedimentos de segurança
 Técnicas para reoperação de sistemas de
refrigeração e climatização
 Pressurização
e
detecção
de
vazamentos
 Evacuação e desidratação
 Carga de fluido refrigerante
 Procedimentos de segurança para
carga de fluidos refrigerantes
 Recolhimento de fluido refrigerante no
sistema frigorífico
 Lacre de unidade selada


Conceitos de grupo e equipe



Trabalho em equipe
 Trabalho em grupo
 O relacionamento com os colegas de
equipe
 Responsabilidades
individuais
e
coletivas
 Cooperação
 Divisão de papéis e responsabilidades
 Compromisso com objetivos e metas
 Relações com o líder

AMBIENTES PEDAGÓGICOS, EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS, FERRAMENTAS MATERIAIS,
ACESSÓRIOS E MATERIAL DIDÁTICO
Ambientes Pedagógicos:
Equipamentos, Instrumentos, Ferramentas,
Materiais e Acessórios
Material Didático



Sala de Aula
 N/A


Apostila
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MÓDULO:
Ocupação: Mecânico de Refrigeração e Climatização Residencial
Unidade Curricular: Fundamentos de Eletricidade
Carga Horária: 40
Unidade de Competência: Realizar instalação e manutenção em equipamentos de refrigeração e
climatização residencial, respeitando legislações, normas técnicas, ambientais, de qualidade, de
saúde e de segurança.
Objetivo da Unidade Curricular: Desenvolver fundamentos técnicos e científicos relativos às
grandezas elétricas e aos princípios de funcionamento de circuitos elétricos, além da utilização de
instrumentos de medição visando o aprimoramento de capacidades técnicas para instalação e
manutenção em equipamentos.
CONTEÚDOS FORMATIVOS
Fundamentos Técnicos Científicos
Capacidades Técnicas
 Identificar as principais grandezas elétricas
 Diferenciar grandezas elétricas
 Relacionar as grandezas elétricas










Classificar materiais elétricos isolantes,
condutores e resistores.
 Identificar os principais componentes dos
circuitos elétricos.
 Identificar os principais tipos de
Associação em circuitos elétricos.
Diferenciar o comportamento das grandezas
elétricas em circuitos.
Calcular resistência e capacitância equivalentes
em circuitos.
Realizar montagem de circuitos básicos.
Utilizar equipamentos de proteção individual.
Identificar o princípio de funcionamento
eletromagnético em componentes elétricos.
Utilizar instrumentos de medição de grandezas
elétricas.

 Identificar as principais características das
redes e ramais elétricos.
Capacidades
sociais,
organizativas
metodológicas:
 Seguir normas e procedimentos técnicos
 Trabalhar em equipe
 Ter capacidade analítica

e

Conhecimentos

 Estrutura da matéria
 Átomo
 Distribuição eletrônica
 Íons
 Grandezas elétricas
 Resistência
 Tensão
 Corrente
 Potência
Lei de Ohm
 Condutores e isolantes
 Circuitos elétricos
 Associação de resistores e capacitores em
circuitos em série, paralelo e misto
 Resistência equivalente
 Capacitância


Eletromagnetismo
 Tipos de corrente:
alternada.
 Aplicação em relés,
motores.

 Instrumentos de medição
 Leitura e aplicação
 Multímetro
digital
amperímetro, ohmímetro)
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 Argumentar tecnicamente
 Ter consciência em relação à preservação
ambiental
 Ter consciência preventiva em relação à saúde
e à segurança no trabalho
 Prever consequências
 Demonstrar capacidade de organização do
próprio trabalho
 Demonstrar flexibilidade,
versatilidade e
criatividade
 Ter capacidade de relacionar-se em diversos
níveis hierárquicos
 Ter ética profissional
 Ter capacidade de tomar decisões
 Demonstrar capacidade de trabalhar sob
pressão
 Ter foco em resultado
 Administrar o tempo

 Capacímetro
 Wattímetro
 Tipos de redes e ramais elétricos
 Transformadores
 Redes monofásica e trifásica
 Características da rede: tensão
frequência

e

 Ética
 Código de ética profissional
 Senso moral
 Consciência moral
 Cultura, história e dilema
 Cidadania
 Comportamento social
 Direitos e deveres individuais e
coletivos
 Valores pessoais e universais
 O impacto da falta de ética ao país:
pirataria, impostos;

AMBIENTES PEDAGÓGICOS, EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS, FERRAMENTAS MATERIAIS,
ACESSÓRIOS E MATERIAL DIDÁTICO
Ambientes Pedagógicos:



Equipamentos, Instrumentos, Ferramentas,
Materiais e Acessórios




















Material Didático



Sala de Aula
Alicate multiamperimetro
Capacimetro
Relés
Capacitores
Fita isolante
Cabo pp 1,5mm² 03 vias
Chave seletora
Moto ventilador
Termostato
Protetor Térmico
Transformador CC/CA 18V
Motor monofásico 1HP ‘’ geladeira’’
Alicate Universal
Alicate de Bico
Chave Phillipes
Chave de Fenda
Alicate Cripador
Terminais Elétricos
N/A

MÓDULO: ESPECÍFICO
Ocupação: Mecânico de Refrigeração e Climatização Residencial
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Unidade Curricular: Refrigeração e Climatização Residencial
Carga Horária: 60
Unidade de Competência: Realizar instalação e manutenção em equipamentos de refrigeração e
climatização residencial, respeitando legislações, normas técnicas, ambientais, de qualidade, de
saúde e de segurança.
Objetivo da Unidade Curricular: Proporcionar o desenvolvimento de capacidades técnicas
referentes à operação, instalação e manutenção em equipamentos de refrigeração e climatização
residencial, bem como das capacidades sociais, organizativas e metodológicas adequadas a
diferentes situações profissionais.
CONTEÚDOS FORMATIVOS
Fundamentos Técnicos Científicos
Conhecimentos
Capacidades Técnicas
 Diagramas elétricos e frigoríficos
 Consultar normas, manuais técnicos e
 Refrigerador convencional
catálogos de fabricantes.
ACJ (Condicionador de ar tipo janela)
 Interpretar esquemas elétricos de sistemas de
 Split-system tipo Hiwall
climatização e refrigeração residencial.
 Identificar sistemas elétricos de refrigeração e  Principais falhas e testes elétricos em
climatização residencial.
componentes
eletroeletrônicos
e
 Identificar os diferentes tipos de sistemas
eletromecânicos
frigoríficos aplicados em refrigeração e
 Relés de partida
climatização residencial e seus componentes
 Dispositivos de proteção
mecânicos.
 Protetor térmico
 Identificar a sequência de funcionamento dos
 Termostato
diferentes componentes da instalação de
 Sensores
sistemas de refrigeração e climatização
 Resistências elétricas
residencial.
 Chaves seletoras
 Interpretar diagramas de sistemas de
 Capacitores
refrigeração e climatização residência.
 Compressores
 Motoventilador
 Identificar componentes eletroeletrônicos de
sistemas de climatização e refrigeração  Operações de manutenção
 Substituição de componentes elétricos
residencial
 Substituição
de
componentes
 Identificar componentes eletromecânicos de
mecânicos
(compressores,
filtro
sistemas de climatização e refrigeração
secador, capilares, condensadores,
residencial
evaporadores, tubulações)
 Substituir componentes eletromecânicos nos

Teste
de compressão
sistemas de climatização e refrigeração

Limpeza
de circuito frigorífico
residencial.

Teste
de
vazamentos
 Substituir componentes eletroeletrônicos nos
 Evacuação e desidratação
sistemas de climatização e refrigeração
 Carga de fluido refrigerante
residencial.
 Recolhimento de fluido
 Realizar a medição de grandezas elétricas em
 Limpeza externa de condensadores e
componentes e sistemas de refrigeração e
evaporadores
climatização residencial
 Utilizar
equipamentos,
ferramentas
e
instrumentos na instalação de sistemas de  Planejamento da manutenção
 Coleta de dados do sistema
O Plano de curso deverá ser elaborado em uma única fonte e do mesmo tamanho.
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refrigeração e climatização residencial.
 Definição das atividades de
manutenção
 Testar o funcionamento dos componentes

Cronograma
de manutenção
eletroeletrônicos de sistemas de climatização e

Especificação
de insumos
refrigeração residencial
 Formação do custo de manutenção
 Testar o funcionamento dos componentes
eletromecânicos de sistemas de climatização e
 Carga térmica
refrigeração residencial
 Definição de carga térmica
 Realizar manutenção em equipamento de
 Características do ambiente
climatização
 Fontes geradoras de calor
 Instalar componentes eletroeletrônicos de
 Cálculo simplificado
sistemas de climatização e refrigeração
 Seleção de equipamentos
residencial
Instalar componentes eletromecânicos de sistemas
 Instalação de equipamentos e sistemas de
de climatização e refrigeração residencial
refrigeração e climatização residencial (
 Substituir
componentes
mecânicos
nos
ACJ e split system)
sistemas de refrigeração e climatização
 Aspectos da instalação física:
residencial
posicionamento, fixação e conexões
 Utilizar
instrumentos
de
medição
de

Aspectos
da instalação elétrica
temperatura e pressão em sistemas de

Instalação
hidráulica (alimentação e
refrigeração e climatização residencial
drenagem)
 Analisar valores de pressão e temperatura
utilizando instrumentos de medição
 Testar o funcionamento dos componentes  Segurança no Trabalho
 Acidentes de trabalho: conceitos, tipos
mecânicos de sistemas de refrigeração e
e características.
climatização residencial
 Agentes agressores à saúde: físicos,
 Desmontar e montar sistemas de refrigeração e
químicos e biológicos.
climatização residencial

Equipamentos
de proteção individual e
 Realizar a brasagem em sistemas de
coletiva:
tipos
e
funções
refrigeração e climatização residencial
 Mapa de riscos (finalidades)
 Identificar fluidos refrigerantes dos sistemas de
 Inspeções de segurança
refrigeração e climatização residencial
 Selecionar fluidos refrigerantes compatíveis
com óleos lubrificantes utilizados em diferentes
sistemas de climatização
 Recolher
óleos
lubrificantes
e
fluidos
refrigerantes dos sistemas de climatização,
prevendo sua destinação de acordo com as
boas práticas
 Verificar
valores
de
vazão
utilizando
instrumentos de medição
 Realizar testes e ajustes dos sistemas de
refrigeração e climatização residencial
 Realizar a carga de fluido refrigerante dos
sistemas de refrigeração e climatização
residencial
 Utilizar plano de manutenção
 Utilizar equipamentos de proteção individual e
coletiva
 Realizar todos os procedimentos segundo
normas e regulamentação técnica aprovada por
órgãos competentes
O Plano de curso deverá ser elaborado em uma única fonte e do mesmo tamanho.
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 Elaborar plano de manutenção
 Identificar fontes geradoras de calor no
ambiente a ser refrigerado
 Calcular a quantidade de calor gerada no
ambiente a ser climatizado
 Instalar
equipamentos
de
climatização
compactos e modulares (splits).
Identificar as formas de transmissão de calor
 Instalar
equipamentos
de
refrigeração
residencial
 Avaliar a instalação de sistemas de refrigeração
e climatização residencial
Capacidades
Metodológicas

Sociais,

Organizativas

e










Ter visão sistêmica
Ter capacidade analítica
Resolver problemas
Ter capacidade de liderança
Trabalhar em equipe
Ter capacidade proativa
Atuar com foco na qualidade dos processos
Demonstrar capacidade de organização do
próprio trabalho
 Demonstrar comportamento ético
 Orientar usuários quanto à utilização de
equipamentos de climatização e refrigeração
Cumprir normas de saúde, de segurança e de meio
ambiente.

AMBIENTES PEDAGÓGICOS, EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS, FERRAMENTAS MATERIAIS,
ACESSÓRIOS E MATERIAL DIDÁTICO
Ambientes Pedagógicos:

Equipamentos, Instrumentos, Ferramentas,
Materiais e Acessórios




Sala de Aula
Oficina
Máquinas e equipamentos
• Condicionador de ar tipo janela e split system
hi-wall.
• Refrigeradores convencional, especiais
• Recolhedora de fluido
• Maçarico portátil
• Bomba de vácuo
• Furadeira
Ferramentas e instrumentos
• Balança digital programável
• Manifold multifuncional
• Termômetro digital
• Paquímetro

O Plano de curso deverá ser elaborado em uma única fonte e do mesmo tamanho.
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Material Didático

• Alicate Lokring
• Alargador de tubo de cobre manual
• Conjunto flangeador
• Kit de ferramentas manuais (alicate(s),
chaves de fenda simples e cruzadas)
• Curvador de tubos
• Detector de vazamento
• Vacuômetro digital
• Pasta térmica
• Escariador de tubos
• Tabela de saturação para fluidos
refrigerantes
• Alicate perfurador de tubos
• Rebitador
• Trena
• Kit de broca
• Conjunto chave combinada
• Conjunto chave Allen
• Conjunto chave de boca fixa
• Chave inglesa ajustável
• Termômetro a laser
• Arco de serra
• Martelo bola
• Martelo borracha
• Cortador de tubo de cobre
• Limas
• Alicate lacrador de tubo
• Alicate cortador de capilar
Estilete
Flangeador
Excêntrico.
 Apostila

ESTRATÉGIAS DE ENSINO:
As atividades serão elaboradas com base na Metodologia SENAI de Educação Profissional, cujas
propostas deverão favorecer aprendizagens significativas, por meio da utilização de Estratégias de
Aprendizagem Desafiadoras (situação-problema, estudo de casos, projeto e pesquisa aplicada) e
diferentes estratégias de ensino (exposição dialogada ou mediada, demonstração, estudo dirigido,
visitas técnicas, entre outras).
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO CURSO:
A avaliação do ensino e da aprendizagem deverá ser realizada com base em competências
considerando as três funções da avaliação descritas abaixo:


Função diagnóstica da avaliação acontece no início do processo e permite identificar

características gerais do aluno, tendo em vista a adequação do ensino à sua realidade.

O Plano de curso deverá ser elaborado em uma única fonte e do mesmo tamanho.
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Função formativa da avaliação fornece informações ao docente e ao aluno durante o

desenvolvimento de todo o processo de ensino e aprendizagem, permitindo localizar os pontos de
deficiências para intervir na melhoria continua desse processo.


Função somativa da avaliação permite avaliar a aprendizagem do aluno ao final de uma

etapa dos processos de ensino e aprendizagem, seja ela uma Situação de Aprendizagem, uma
Unidade Curricular, um Módulo ou um conjunto de módulos. As informações obtidas com essa
avaliação, ao final de uma etapa, podem se constituir em informações diagnósticas para a etapa
subsequente dos processos de ensino e aprendizagem.
MATERIAL DE CONSUMO:
Nº
01

DESCRIÇÃO DO MATERIAL
Tubulação de cobre ¼ M

02

Tubulação de cobre 3/8 M

10 metros

03

Isolante térmico (metro)

04 metros

04

Fluidos refrigerantes R22

13 kg

05

Fluidos refrigerantes R409A

13 kg

06

Fluidos refrigerantes R134

13 kg

07

Gás MAPP 450 gr

04 Und

08

Conexões de cobre ¼ ‘’

02 Und

09

Conexões de cobre 3/8 ‘’

02 Und

10

Conexões de cobre ½’’

02 Und

11

Válvula Schradr ¼ ‘’

10 Und

12

Solda prata e ligas

20 Und

13

Fluxo para solda 100 gr

01 Und

14

Luvas de algodão de pigmento de borracha

25 Und

15

Óleo para bomba de vácuo

01 litro

16

Terminais elétricos

20 Und

17

Fita PVC Isolante

02 Und

18

Óleo mineral polioulester

01 litro

19

Relé Amperometrico

04 Und

20

fluxo de prata

20 Und

21

Fita térmica PVC

02 Und

22

Escova de aço

01 Und

23

Fita veda rosca

01 Und

O Plano de curso deverá ser elaborado em uma única fonte e do mesmo tamanho.
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24

Cabo PP

10 metros

25

Capacitor Cpndensador 17 micro faraday

02 Und

26

Capacitor moto ventilador 2.5 mf

04 Und

27

Clean ar spray

01 Und

RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO PLANO
________________________

_______________________

Supervisor Pedagógico

________________________

Supervisor Técnico

Instrutor

APROVAÇÃO
Currículos e Programas – COEPT
EM: _____/_____/________

______________________________
Responsável pela aprovação

O Plano de curso deverá ser elaborado em uma única fonte e do mesmo tamanho.
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