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EMENTA 
 

1. HIDRÁULICA 

 
 Princípios físicos da hidráulica 
 Fluido hidráulico  
 Tipos de fluxo 
 Velocidade x vazão 
 Potência x eficiência 
 Cavitação 

 Grupo de acionamento e reservatório hidráulico 
 Filtros e tipos de filtragem 
 Contaminação de fluidos 
 Bombas 
 Válvulas 
 Atuadores hidráulicos 

 

2. PNEUMÁTICA 
 

 Princípios físicos da pneumática 
 Ar comprimido  
 Compressores 
 Válvulas 

 Atuadores pneumáticos 
  

 
 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 
 

1. Saber calcular pressão e a transmissão de força em circuitos hidráulicos e pneumáticos 
2. Identificar o fluido adequado para um determinado sistema hidráulico 

3. Identificar se um fluxo é laminar ou turbulento 
4. Aprender a calcular velocidade e vazão em circuitos hidráulicos e pneumáticos 
5. Identificar quais fatores interferem na velocidade e/ou vazão dos circuitos hidráulicos 
6. Identificar se uma bomba está cavitada e quais as causas dessa cavitação 
7. Identificar os diversos elementos que compõem os circuitos hidráulicos e pneumáticos 
8. Identificar os principais tipos de filtro e seus principais tipos de filtragem 
9. Saber escolher o tipo de filtragem correta para um determinado sistema hidráulico 

10. Identificar os principais tipos de bombas hidráulicas 
11. Identificar os diversos tipos de válvulas hidráulicas e pneumáticas 
12. Identificar os diversos tipos de atuadores hidráulicos e pneumáticos 
13. Saber escolher os elementos corretos para a preparação do ar comprimido 
14. Identificar os diversos tipos de compressores 
15. Projetar circuitos hidráulicos e pneumáticos para situações-problema básicas através de software 

de simulação específico 

16. Identificar possíveis problemas em sistemas hidráulicos e pneumáticos e propor melhorias e 
soluções 

17. Montar e desmontar sistemas hidráulicos e pneumáticos básicos 
18. Decidir entre dois ou mais projetos hidráulicos e/ou pneumáticos, qual o melhor para a empresa 

 

 

 

 

 



BASES TECNOLÓGICAS 
 

1. HIDRÁULICA 
 

 Princípios físicos da hidráulica: pressão, conversão de unidades de pressão, manômetro, 
princípio de pascal, transmissão de força e conservação da energia.  

 Fluido hidráulico: tipos, aditivos, viscosidade 

 Tipos de fluxo: laminar e turbulento 
 Velocidade x vazão: calcular velocidade e vazão em circuitos hidráulicos 
 Potência x eficiência 
 Cavitação: causas, características de uma bomba cavitada, como evitar a cavitação 
 Grupo de acionamento e reservatório hidráulico 
 Filtros e tipos de filtragem 
 Contaminação de fluidos 

 Bombas: bombas de engrenagem, bombas de palheta, bomba de pistão,  
 Válvulas: de controle de pressão, direcionais, de controle de vazão, de retenção,  

 Atuadores hidráulicos: de simples ação e de dupla ação 
 

2. PNEUMÁTICA 
 

 Princípios físicos da pneumática 

 Ar comprimido: preparação do ar comprimido 
 Compressores: tipos 
 Válvulas: de controle de pressão, direcionais, de controle de vazão, de retenção 
 Atuadores pneumáticos: de simples ação e de dupla ação 

 

 

RECURSOS 
 

1. Aulas expositivas 
2. Projetor multimídia 
3. Software de simulação 
4. Laboratório de informática 
5. Laboratório de hidráulica e pneumática 
6. Canal de comunicação através do blog do professor: 

http://www.professormarciogomes.wordpress.com 
 

 

AVALIAÇÃO 
 

1. Avaliação escrita discursiva 

 Será avaliada a clareza nas informações 

 Será avaliado o desenvolvimento do raciocínio 

 Será avaliada a ortografia e a gramática 

 Serão avaliadas a precisão e clareza dos cálculos, quando houver. 
2. Avaliação prática no laboratório de hidráulica e pneumática 

 Serão avaliadas habilidades referentes à montagem e desmontagem de circuitos 
hidráulicos e pneumáticos, individualmente. 

3. Avaliação de projeto e simulação de circuitos hidráulicos e pneumáticos nos laboratórios de TI 

 Serão avaliadas habilidades com o software de simulação 

 Serão avaliadas as capacidades de interpretar e projetar circuitos hidráulicos e 
pneumáticos, individualmente. 

 Será avaliada a capacidade de otimização dos recursos, ou seja, resolver um mesmo 
problema de maneiras diferentes. 
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