
 
Plano de Ensino 

Dados do Componente Curricular 

Nome do Componente Curricular: Instalações Industriais 

Curso: Tecnologia em Alimentos 

Semestre: 4º 

Carga Horária: 50h/r Horas Teóricas: 50h/r Horas Práticas: 0h/r 

Docente Responsável: 

 

Ementa 

Noções de desenho técnico de tubulações. Projeto de instalação. Layout. 
Materiais e suas aplicações. Dimensionamento de elementos e tubulações.  
Acessórios de tubulações. Válvulas, purgadores, filtros, conexões e suportes.  
Geração e distribuição de vapor. Sinalização, proteção e controle. 

Objetivos 

Geral 

 Compreender, os principais tipos de instalações presentes na indústria 
de alimentos, estudos Layout de equipamentos e instalações. 

Específicos 
 Estudar o arranjo físico (Layout) dos equipamentos na indústria de 

alimentos. 
 Estudar as instalações hidráulicas e de vapor.  
 Compreender projeto de tubulações. 

 Estudar as tubulações industriais; Meios de ligação de Tubos; 
Válvulas; Conexões; Purgadores de Vapor. 

Conteúdo Programático 

1. Tubulações industriais: Tubos e tubulações. Classificações quanto ao 
emprego e ao fluido conduzido. 

2. Tubos: materiais, fabricação. Tubos de aço-carbono, aço-liga e aço 
inoxidável. Diâmetros comerciais. 

3. Dados para encomenda e requisição de tubos. Tubos de aço fabricados 
no Brasil. Tubos de ferro fundido e ferro forjado. Tubos não ferrosos. 
Tubos não-metálicos, Tubos de materiais plásticos. Tubos de aço com 
revestimento interno. 

4. Meios de ligação de tubos: Ligações rosqueadas, ligações soldadas, 
Solda de topo e de encaixe, 

5. Ligações flangeadas, Ligações de ponta e bolsa. 
6. Conexões de tubulação: Classificação. Conexões para solda de topo, 

conexões para solda de encaixe, conexões rosqueadas, conexões 
flangeadas, conexões de ligação, curvas e gomos e derivações 
soldadas. 

7. Válvulas: Definição. Classificação. Construção. Meios de operação. 
Válvulas de gaveta, de macho, de globo, de retenção, de segurança e 
alívio, de controle. Materiais de construção e condições de trabalho das 
válvulas. Dados para encomenda ou requisição. Principais normas sobre 
Válvulas. 



8. Purgadores de vapor, separadores e filtros: Definição e finalidades do 
purgador. Casos típicos de emprego e locais de instalação de 
purgadores. Principais tipos de purgadores. Seleção e dimensionamento 
dos purgadores. Cálculo da quantidade de condensado a eliminar. 
Separadores. Filtros para tubulações. Filtros provisórios e permanentes. 

9. Suportes de tubulação: Definição e classificação. Cargas que atuam 
sobre os suportes. Suportes fixos. Contato entre os tubos e os suportes. 
Suportes semimóveis, suportes para tubulações verticais. Suportes 
especiais para tubulações leves. Suportes móveis. Suportes de mola. 
Suportes de contrapeso. Projeto e construção dos suportes de 
tubulação. 

10. Noções gerais sobre caldeiras: Tipos de caldeiras. Classificação das 
caldeiras. Acessórios utilizados em caldeiras. Tratamento da água. NR-
13. 

11. Desenhos de tubulações: Tipos de desenhos. Identificação de 
tubulações, vasos, equipamentos e instrumentos. Fluxogramas. Plantas 
de tubulação. Desenhos isométricos. 

12. Projeto de tubulações: Documentos de que se compõe um projeto de 
tubulações. Especificações gerais de tubulação. Sequência de serviços 
em um Projeto de Tubulações. 

Metodologia de Ensino 

 Aulas expositivas teóricas e prática dialogada, ilustradas com recursos 
audiovisuais 

Avaliação do Processo de Ensino e Aprendizagem 

 As avaliações devem ser contínuas e sistemáticas e podem ser 
realizadas por meio de provas (teóricas e/ou práticas) com questões 
objetivas e/ou dissertativas, e/ou pelo desempenho na prática (quando 
houver). Também podem ser realizadas atividades como trabalhos  
(impressos, apresentações, exercícios; relatórios, laudos e etc). 

Recursos Necessários 

 Quadro branco e pincel, projetor multimídia.  

Pré-Requisito 

 Nenhum 
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