
Coordenação e Realização:
SINDRATAR RJ - Sindicato das Indústrias de Refrigeração,

Aquecimento e Tratamento de Ar do Estado do Rio de Janeiro.
(21) 2204.0098 

sindratar@sindratar.com.br

LOCAL DAS AULAS:

PERÍODO DO CURSO:

INVESTIMENTO: EMENTÁRIO DO CURSO:

OBJETIVOS:
Sede do SINDRATAR RJ 
(Metrô Afonso Pena)
Auditório Firjan 
(Metrô Cinelândia)

Habilitar profissionais do segmento de 
HVAC, Engenheiros, Arquitetos,
Projetistas, Técnicos, Estudantes de 
engenharia e arquitetura a atuarem em 
atividades de projeto básico e execu-
tivo, instalação e manutenção na área 
de Engenharia do Ar-Condicionado.24/03/2020 à 20/10/2020 

Terças e quintas feiras
18:30 às 22:00 horas 
Carga Horária: 198 h

ASSoCIADo 
Matrícula - R$ 900,00
Mensalidade - 8 parcelas de R$350,00

Não ASSoCIADo 
Matrícula - R$ 1.000,00
Mensalidade - 8 parcelas de R$450,00

DESCoNTo:
Até 10/01/2020 desconto de 50% na 
matricula

• Refrigeração
• Psicrometria
• Carga Térmica
• Difusão do Ar
• Distribuição do Ar
• Ventiladores
• Sistemas de Ar Condicionado
• Sistemas Hidrônicos e Bombas
• Sistemas de Controle
• Eletricidade Básica



Recomendado por referências do país:

“Através do curso de 
extensão  em engenharia 
do ar condicionado, o 
Sindratar contribui para a 
atualização constante do setor, 
proporcionando acesso às 
novas tecnologias do segmento 
e elevando os padrões de 
qualidade das empresas 
associadas.”
Eduardo Eugenio Gouveia Vieira - 
Presidente da FIRJAN - Federação das 
Indústrias do Estado do Rio de Janeiro

“É o curso mais importante hoje 
no Rio de Janeiro, na formação 
de profissionais da área de Ar 
Condicionado. Sem dúvida , 
um dos cursos mais completos 
do Brasil.”

Edison Tito  Diretor Técnico do Sindratar RJ

“Ar condicionado é o estado 
da arte da engenharia 
aplicada ao ar que respiramos, 
promovendo a saúde, conforto 
e produtividade”

Carlos Trombini  Presidente Sindratar SP 

“Garantia da continuidade do 
setor  HVAC com qualidade.”
Edson Alves -  Presidente SMACNA Sheet 
Metal and Air Conditionning Contractors 
National Association - Chapter Brasil.

“A engenharia de climatização 
é uma das mais belas 
atividades que existe. Ela é 
multidisciplinar  e tem foco na 
qualidade de vida humana.”

Arnaldo Basile - Presidente Executivo 
ABRAVA Associação Brasileira de 
Refrigeração, Ar Condicionado, Ventilação e 
Aquecimento 

“Iniciado em 2001 no IME o 
curso prepara   profissionais 
especializados com qualidade 
para o mercado.”
Aureo Salles de Barros - Grande 
Benemérito ACRJ Associação Comercial do 
Rio de Janeiro

“o Curso de Extensão em 
Engenharia de Ar Condicionado 
é uma oportunidade bem 
sucedida de permitir que 
profissionais  altamente 
competentes, compartilhem 
seus conhecimentos com 
aqueles que estão iniciando 
ou com os que desejam 
ampliar seus conhecimentos 
na área de refrigeração e ar 
condicionado.”
Cel Emérito do IME  Antonio Luiz dos 
Santos
Coordenador Geral 



EmEnta do CuRso dE ExtEnsão Em 
EngEnhaRia do aR CondiCionado

● Roteiro para seleção do ventilador
● Efeitos do acoplamento do ventilador ao sistema
● Curvas e tabelas para seleção dos ventiladores
● Ventiladores em série e em paralelo

módulo 7: sistEmas dE aR CondiCionado
● Sistemas de expansão direta e indireta – componen-

tes básicos
● Tipos e aplicação de condicionadores de expansão 

direta
● Seleção de unidades com a utilização de catálogo de 

fabricante
● Sistemas de expansão indireta com vazão constante 

e vazão variável
● Configuração dos sistemas de água gelada com va-

zão constante e vazão variável
● IPLV e APLV
● Seleção de resfriadores de líquidos
● Seleção de condicionadores de expansão indireta 

(fan-coils)

módulo 8: sistEmas hidRôniCos E BomBas
● Aspectos construtivos das tubulações
● Válvulas – classificação e aplicação
● Vazão de água nos trocadores de calor
● Perdas de carga
● Dimensionamento das tubulações
● Aspectos construtivos das bombas centrífugas
● Pressão líquida positiva na sucção (NPSH)
● Altura manométrica e pressão de operação
● Curva característica de uma bomba
● Leis de afinidade
● A bomba centrífuga e o sistema de distribuição
● Seleção 
● Operação em série e em paralelo
● Exemplos 

módulo 9: sistEmas dE ContRolE
● Objetivos
● Classificação e relação de processos
● Elementos de controle
● Seleção de elementos finais de controle (válvulas e 

damperes)
● Algoritmos de controle
● Exemplos 

módulo 10: ElEtRiCidadE BásiCa
● Conceitos 
● Definições e terminologia
● Dimensionamento dos condutores
● Seccionadores e disjuntores
● Fusíveis e contatores
● Relés de proteção
● Comando e sinalização
● Motores elétricos
● Comando e proteção de motores elétricos
● Representação gráfica dos circuitos elétricos 

módulo 1: REfRigERação
● Definições básicas
● Ciclo de refrigeração por compressão de vapor
● Principais componentes e finalidades
● Estudo termodinâmico sumário do ciclo por compres-

são de vapor
● Linhas frigorígenas

módulo 2: PsiCRomEtRia
● Definições e propriedades do ar úmido
● Processos psicrométricos
● Fator de desvio e fator de contato
● Noções de conforto térmico
● Estudo psicrométrico dos processos de ar-condicio-

nado
● Cálculo das vazões de insuflação e retorno
● Cálculo da carga térmica sobre a serpentina
● Exemplos 

módulo 3: CaRga téRmiCa dE REsfRiamEnto
● Qualidade do ar interior
● Transferência de calor em construções
● Princípios básicos e métodos de cálculo de carga tér-

mica
● Considerações iniciais
● Carga de resfriamento devido a superfícies translúcidas
● Sombreamento externo e interno
● Carga de resfriamento devido a superfícies opacas
● Carga de resfriamento devido a superfícies internas
● Carga de resfriamento devido a fontes internas de ca-

lor
● Carga de resfriamento devido ao ar exterior
● Ganhos de calor diversos
● Exemplo

módulo 4: difusão dE aR
● Conceitos básicos
● Métodos de difusão de ar
● Aberturas de captação de ar
● Aberturas de insuflação de ar
● Exemplos 

módulo 5: distRiBuição dE aR
● Classificação dos sistemas de distribuição
● Classes de selagem e vazamento
● Aspectos econômicos e construtivos
● Aspectos do escoamento do ar em redes de dutos
● Procedimentos de projeto
● Métodos de cálculo (Equal Friction e Static Regain)
● Perdas de carga do sistema
● Sistemas de vazão de ar variável (VAV)

módulo 6: VEntiladoREs
● Conceitos e parâmetros para seleção do ventilador
● Ventiladores e sistemas
● Tipos de ventiladores
● Aspectos construtivos dos ventiladores



álVaRo CEsaR da Costa 
RiBEiRo 
Engenheiro Eletricista, Engenhei-
ro Telecomunicações, Engenhei-
ro de Segurança do Trabalho, Pós 
graduado em Engenharia Sanitá-
ria e Ambiental.

 

oldaR toJal do ValE 
Engenheiro Mecânico: especia-
lista em educação tecnológica: 
Professor Docente na disciplina 
de Física (ensino médio) 

antonio luiZ dos santos 
Engenheiro Mecânico, formado 
pelo Instituto Militar de Engenha-
ria, com 19 anos de experiência 
de ensino no setor de HVAC-R, 
Professor Emérito do IME. 

Edison tito guimaRãEs 
Engenheiro Mecânico formado 
pela UERJ em 1971. Iniciou suas 
atividades em HVAC em 1969. 
Possui cursos em Refrigeração e 
Ar Condicionado nos EUA na Car-
rier Corp. e na Trane Co.

JoRgE luiZ da RoCha 
fERREiRa 
Engenheiro Mecânico, Mestre e 
Doutor em Engenharia Mecâni-
ca, Engenheiro concursado da 
Prefeitura, MBA em metodologia 
em ensino superior. 

José RiCaRdo 
Formado em Engenharia Mecâ-
nica pela Universidade Santa Úr-
sula, Pós graduação e Segurança 
Patrimonial pela Fundação Getú-
lio Vargas. 

JÚlio tEYKal 
Engenheiro Mecânico, forma-
do pela Universidade do Estado 
da Guanabara em 1972, com 47 
anos de experiência no setor. 

Justino PinhEiRo 
Engenheiro Mecânico, formado 
pela Escola Nacional de Enge-
nharia (atual UFRJ; com mais de 
40 anos de experiência e Consul-
torias e Projetos de Sistemas de 
Ar Condicionado.

luiZ Paulo dias CaldEiRa 
Formado em Engenharia Mecâni-
ca - Universidade Federal do Rio 
de Janeiro - UFRJ. Pós-Gradua-
ção "Stricto-Sensu" - Mestrado: 
Engenhana Mecânica. 

maRCElo matta 
Engenheiro Mecânico e Pleno, 
graduado pela Universidade Fe-
deral do Rio de Janeiro - UFRJ.

mauRÍCio dE BaRRos 
Engenheiro Mecânico formado 
pela Universidade Federal Flumi-
nense com pós graduação MBA 
em Gerência de Energia pela 
Fundação Getúlio Vargas.



Recomendado pelos profissionais formados no curso:

"Fiz o curso com o objetivo de 
aprimoramento e atualização. o 
investimento teve retorno mais do 
que esperado. o corpo docente, 
formado por profissionais 
do mercado,  é do mais alto 
gabarito.”
Eng Eder Pereira - Gerente de Operações 
Cushman & Wakefield 

"“Ampliar o conhecimento sobre 
sistemas de HVAC foi o objetivo. 
Não só consegui alcançá-
lo como também aprimorei 
conceitos atuais de melhoria de 
performance de equipamentos e 
sistemas. Excelente curso e corpo 
docente de primeira grandeza.”

Eng Carlos Alberto Filho - Gerente de 
Engenharia da Trocalor 

“Em poucas palavras o curso é 
a melhor porta de entrada para 
o mercado de HVACR do Rio de 
Janeiro com certeza. Tem uma 
ementa com todos os assuntos 
que um profissional da área 
precisa aprender, conta com 
professores de altíssimo nível 
técnico e ainda por cima oferece 
um excelente custo benefício 
quando visto do ponto de vista 
financeiro.”
Diogo Barbosa Torkst Ferreira - Engenheiro 
de Manutenção e de revisão de projetos de ar 
condicionado da empresa Tekno Engenharia 
no contrato do Hospital universitário Pedro 
Ernesto

“Busquei um curso de 
especialização em sistemas HVAC 
no qual pudesse desenvolver 
não só meus conhecimentos 
específicos como também 
minha capacidade analítica 
sobre eficiência energética 
desses sistemas. Conteúdo 
programático bem dimensionado 
e excelentes professores fazem 
toda a diferença neste curso. 
Ele efetivamente transforma o 
profissional.”
Pedro Paulo Arruda
Engenheiro de Manutenção – Geração/
Cogeração - VGK Engenharia / Petrobras



Tel.: (21) 2204.0098 
De 2ª a 6ª das 10h às 17h

e-mail: sindratar@sindratar.com.br 
http://www.sindratar.com.br 

APOIO

MAIORES INFORMAÇÕES


