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Capítulo 1 -  Equação da Energia para fluido real com a presença de 

máquina 
 
Exercícios envolvendo instalação com bomba ou turbina.  
Aplicações da equação da energia em tubos de Pitot e de Venturi 
Simulação de uma experiência de laboratório para o levantamento das curvas 
características de uma bomba centrífuga: ɳB = f(Q)   e  HB = f(Q) . 
 
Capítulo 2 -  Perda de carga singular e distribuída 
 
Raio hidráulico; fatores que interferem na perda de carga distribuída; equação 
geral da perda de carga distribuída, coeficiente de perda de carga e diagrama 
de Moody e diagrama de Rouse. 
Perda de carga singular; equação da perda de carga singular, coeficiente de 
perda de carga e comprimento equivalente. 
 
 
Capítulo 3 - Curva característica de uma instalação 
 
Traçado da CCI de uma instalação, envolvendo uma bomba centrífuga, dois 
reservatórios   abertos, uma válvula globo, uma válvula de retenção e dois 
cotovelos de 90

0
 

Ponto de encontro entre a CCI e uma CCB e cálculo da potência do motor da 
bomba e do rendimento da instalação.  
 
Capítulo 4 -  Estudo de semelhança entre bombas centrífugas 
 
Semelhança geométrica e dinâmica; adimensionais que caracterizam o 
funcionamento de uma bomba centrífuga; estudo de semelhança entre duas 
bombas iguais com variação de rotação; estudo de semelhança entre duas 
bombas semelhantes, de mesma rotação, com variação de diâmetro.   
Exercícios utilizando catálogos de bombas semelhantes, de mesma rotação. 
 
Capítulo 5 -  Estudo da variação de vazão de uma instalação por meio de   

duas alternativas: 
 
1 - Pela variação da CCI, quando se efetua o fechamento da válvula globo. 
2 - Quando se mantém a CCI e se reduz a rotação da bomba. 
 
 



Capítulo 6 -  Utilização dos ábacos de perda de carga distribuída 
 
Ábacos de perda de carga para tubos de aço galvanizado e de PVC 
Ábaco de Hazen-Williams para tubos de aço galvanizado 
Exercícios utilizando uma instalação em idades diferentes. 
 
 
Capítulo 7 -  Estudo de cavitação 
 
Conceito de cavitação; perda de carga na tubulação de sucção; pressão de 
saturação da água; definição de NPSH de uma instalação; apresentação da 
curva de NPSH requerida por uma bomba. 
Exercícios, utilizando uma curva de NPSHR e o traçado da curva NPSHD da 
instalação.  
 
Capítulo 8 -  Estudo de canais abertos em regime permanente88 
 
8.1   -  Equação de Manning -  Vazão em regime permanente 
8.2 -  Raio Hidráulico   -  RH 

8.2.1 -  Conduto Forçado de Seção Circular 
8.2.2. -  Canal aberto de seção retangular 

8.3 -  Melhor Seção Transversal  
8.3.1 -  Melhor seção transversal de um canal retangular  
8.3.2 -   Melhor seção transversal de um canal de seção trapezoidal 
8.3.3 -  Melhor seção transversal de um canal circula 

8.4 -  Regimes de Escoamento 
8.5 -  Velocidade de propagação de uma onda 
8.6 -  Energia específica  
8.7 -  Método prático para o dimensionamento de canais de seção circular em 

função da relação Y/D 
8.7.1   -  Relação entre o tirante Y e o diâmetro D 
8.7.2   -  Relação entre a área da seção transversal o tirante Y 
8.7.3 -  Raio hidráulico 
8.7.4 -  Coeficiente C 
8.7.5    -  Escoamento em situação crítica 
8.7.6   -  Tabela para tubos de seção circular para valores de Y/D 

8.8 -  Exercícios  
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