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Escola Superior Agrária 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Ciência e Tecnologia dos Alimentos 

 

Unidade Curricular: 935017 - Instalações técnicas industriais 

Ano 2 Semestre 3 Área CNAEF: 522 ECTS: 5 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Nuno Bartolomeu Mendes Godinho de Alvarenga 

TEMPO DE TRABALHO DO ESTUDANTE EM HORAS 
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teórico 

(T) 
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teórico-
prático 
(TP) 
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prático e 

laboratorial 
(PL) 

Trabalho 
de campo 

(TC) 

Seminário 
(S) 

Estágio 
(E) 

Orientação 
tutorial 
(OT) 

Outra 
 (O) 

125       60                                     65 

 
Pré-requisitos (se aplicável): Não se aplica. 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Com esta disciplina o aluno deve ser capaz de identificar as principais fontes de energia, realizar dimensionamento de 
geradores, redes de vapor, isolamentos térmicos, redes de transporte de água e bombagem de fluidos Newtonianos. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

A energia na indústria: Formas de energia, combustíveis, combustão, mecanismos de combustão, alimentação 

do combustível e utilização do vapor; 

Geradores de vapor: descrição e acessórios, funcionamento, mecanismos de regulação e segurança, rendimento da caldeira, 
manutenção da caldeira, água de alimentação da caldeira; 

Transporte de vapor: tubagens, características essenciais nas tubagens de vapor, materiais usados em tubagens, 
dimensionamento de tubagens de vapor, cálculo da espessura óptima de isolamentos; 

Acessórios de uma tubagem: válvulas, purgadores, depósitos de expansão, outros acessórios; 

Bombagem na indústria: equação de Bernoulli, diâmetro económico de uma conduta de água, potência e eficiência de uma 
bomba, cavitação, NPSH, problemas práticos, escolha de uma bomba.      

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

O programa desta unidade curricular é composto por dois blocos de matérias: aulas teóricas e aulas práticas.  

Estes diferentes tipos de aulas estão interligados entre si.  

Enquanto nas aulas teóricas são expostos os conceitos, os fundamentos teóricos, da energia, geradores de calor, transporte de 
vapor, acessórios de tubagens de vapor e equação de Bernoulli aplicada às bombas; nas aulas práticas laboratoriais, os 
estudantes familiarizam-se com os equipamentos mais comuns nas instalações técnicas das indústrias alimentares, desde 
caldeiras, purgadores de vapor, válvulas, bombas, entre outros, e integram os conhecimentos adquiridos com a resolução de 
problemas práticos. 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

As metodologias de ensino são, essencialmente, aulas expositivas, aulas práticas laboratoriais que incluem aulas na planta 
piloto (identificação e desmontagem de equipamentos) e aulas de resolução de problemas. A classificação final resulta da 
avaliação feita em exame (ou duas frequências), que os alunos têm acesso após uma participação positiva em 75% das aulas 
teórico-práticas. 
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DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS* 

Nesta unidade curricular o aluno deve ser capaz de realizar dimensionamento de geradores, redes de vapor, isolamentos 
térmicos, redes de transporte de água e bombagem de fluidos Newtonianos. 

Os conteúdos programáticos vão ao encontro destes objectivos. A apreensão doa assuntos é feita em 3 níveis, contribuindo 
para consolidar os conhecimentos: as aulas expositivas, as aulas na planta piloto, onde os estudantes familiarizam-se com os 
principais equipamentos estudados nas aulas teóricas, realizando alguns trabalhos práticos com os equipamentos identificados 
nas aulas teóricas. Por fim são ainda efectuadas aulas de problemas onde será efectuado o dimensionamento / projecto dos 
referidos equipamentos. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

 classificação final resulta da avaliação feita em exame (ou duas frequências), que os alunos têm acesso após uma participação 
positiva em 75% das aulas teórico-práticas. 
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