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RESUMO

Com intuito de qualificar e integrar uma parte da população, dando novas oportunidades de conhecimento e aprendizado, o projeto “Instalações Hidráulicas e Melhorias Sociais”

tem como intuito a profissionalização de jovens e adultos carentes na área de instalações hidráulicas. Com as aulas práticas, o projeto tem o objetivo de colocar os alunos para

executar e instalar a parte hidráulica de um banheiro. Assim estará sendo mostrado a eles todos tipos de materiais e ferramentas que são utilizados para esses tipos de serviços.

Com parceria da empresa Ulete Mota e com o SENAI disponibilizando todos os materiais e equipamentos, inicialmente passará para os alunos a prática em tubos roscáveis.

Nessa prática o aluno pôde realizar a montagem de um cavalete apenas com canos de rosca, em que os mesmos realizam essas roscas com auxílio de tarraxas. No final será

feito um teste de cada cavalete pronto, injetando água de um lado e do outro colocando uma torneira, assim os que não tiverem nenhum tipo de vazamentos concluirão sua

prática com êxito. Após a prática em cavalete será dado início à prática de instalação hidráulica representando um banheiro em boxes de madeira, a qual será concluída no final

do curso. Irá ser passado aos alunos um simples projeto hidráulico, com suas respectivas medidas, assim eles iniciarão a prática em seus respectivos boxes. Esse projeto contém

um registro de esfera para receber a água da caixa que logo é direcionada com um tubo para caixa de descarga, outro para uma ducha, outro para pia e outro para uma ducha

higiênica. Nessa utilizará somente tubos soldáveis que são conectados com cola própria para PVC. Além disso será realizado um sistema de esgoto com vaso, tubos de 100 mm

e caixas sifonadas ou ralos. Ao finalizar essa pratica será feito o teste com passagem de água e em todo o sistema e analisar se o aluno teve êxito em sua pratica e se estará

apto a ser um instalador hidráulico.
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