
ROTEIRO DO TRABALHO DE FENÔMENOS DOS TRANSPORTES

PROFESSOR: CHARLES ASSUNÇÃO

ASSUNTOS

Conservação da massa, princípio da quantidade de movimento, equação da energia para escoamentos, perda de
carga, isolamento térmico, trocadores de calor.

OBJETIVO GERAL

Projetar uma instalação composta por um reservatório, tubulações e acessórios e um trocador de calor, aplicando os
conceitos apresentados na disciplina Fenômenos dos Transportes.

INFORMAÇÕES BÁSICAS

 Um reservatório de água quente (temperatura constante) é posicionado no teto do bloco A do campus. O
nível do reservatório é mantido constante por um sistema fora de escopo deste projeto.

 A água quente é transportada por tubulação, sem uso de bomba, até um trocador de calor localizado atrás do
fosso do elevador no térreo do bloco B (local da futura cantina).

 A água quente será usada para aquecer uma estufa com uma potência nominal de 2000 W. A estufa é
mantida a 55°C e a velocidade do ar no interior da estufa é muito baixa se comparada com a velocidade da
água no interior da tubulação (convecção natural).

 Após a saída do trocador de calor, a água é direcionada para uma estação de tratamento onde a pressão da
água é igual à pressão atmosférica. O escopo deste projeto se limita ao trecho entre o reservatório de água
quente e o trocador de calor, inclusive.

 O projeto deve conter no mínimo um desenho isométrico da instalação (exceto o trocador de calor) ou
uma  planta  baixa  e  uma  vista  em  elevação,  a  lista  de  materiais  e  o  memorial  de  cálculo  de
dimensionamento.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Dimensionar o reservatório de água (altura);

 Dimensionar e projetar a tubulação (diâmetro, material e trajeto);

 Listar todos os acessórios da tubulação (curvas, reduções, etc.);

 Calcular a perda de carga total do sistema;

 Especificar o isolamento térmico da tubulação e determinar a temperatura da água no reservatório;

 Dimensionar o trocador de calor (comprimento linear dos tubos, diâmetro, material).

Data de entrega: 30/11 durante a aula (até as 9h10min)


