
ROTEIRO DO TRABALHO DE MECÂNICA DOS FLUIDOS

PROFESSOR: CHARLES ASSUNÇÃO

ASSUNTOS

Conservação da massa, princípio da quantidade de movimento, equação da energia para escoamentos, perda de
carga.

OBJETIVO GERAL

Projetar  uma  instalação  composta  por  tubulações,  acessórios,  uma  bomba  e  dois  reservatórios,  aplicando  os
conceitos apresentados na disciplina Mecânica dos Fluidos.

INFORMAÇÕES BÁSICAS

 Água contida em um reservatório (reservatório 1) localizado atrás do fosso do elevador no primeiro nível do
bloco B (local da futura cantina) deve ser bombeada para um reservatório (reservatório 2) localizado no teto
do bloco A. 

 O nível da água no reservatório 2 pode variar entre 1 m e 2 m (a partir da parte inferior do reservatório),
sendo o reservatório 2 pressurizado com nitrogênio a 8 bar de pressão manométrica. 

 A pressão do reservatório 1 deve ser definida no projeto.

 A bomba pode funcionar em regime liga-desliga, em função do nível do reservatório 2. 

 O processo suprido pelo reservatório 2 tem um consumo de água intermitente e igual a 60 m³/h durante 5
minutos e um intervalo sem consumo igual a 10 minutos.

 A aplicação da água do reservatório 2 e o sistema de alimentação do reservatório 1 estão fora do escopo
deste projeto. Considere que o nível de água no reservatório 1 é constante.

 O projeto deve conter no mínimo um desenho isométrico da instalação ou uma planta baixa e uma
vista em elevação, a lista de materiais, o memorial de cálculo das perdas de carga e de especificação
de potência da bomba e o descritivo funcional da tubulação.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Dimensionar os reservatórios de água 1 e 2;

 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;

 Dimensionar a bomba

Data de entrega: 17/11 durante a aula (até as 9h10min)


