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Resumo 

Este trabalho consiste em projetar e construir um módulo didático para análise 

de escoamento em corpos submersos. Todo o dimensionamento foi realizado 

considerando a vazão máxima de trabalho de cada uma das bombas disponíveis. Este 

circuito poderá ser utilizado em estudos hidrodinâmicos, visando identificar as forças 

e reações nas quais um corpo é submetido quando está exposto à ação de um fluxo 

de água. O sistema faz uso de duas bombas iguais associadas em paralelo. O controle 

da vazão será feito pela variação da rotação do eixo da bomba, com o uso de um 

inversor de frequência. A fonte de água das bombas é uma caixa d’água de 1.000 

litros, que está apoiada sobre estrado metálico fixado a todo o conjunto, o qual possui 

rodízios em determinados pontos a fim de garantir mobilidade. Um rotâmetro será 

utilizado para medir a vazão enquanto o circuito estiver em funcionamento. 

Introdução 

A construção de uma bancada como esta demanda uma série de estudos, 

desde o escoamento do fluido até cálculos estruturais para os demais componentes. 

Neste trabalho serão desenvolvidos os estudos, apresentando os conceitos 

necessários para a operação do módulo didático.  

Após a montagem, testes serão realizados visando comparar os valores 

práticos com os teóricos. As duas bombas trabalharão com inversor de frequência e 

poderão ter variação de rotação. Essa variação de rotação interferirá na vazão do 

circuito e deverá ser estudada. 

Objetivos 

 Dentre os itens estudados no projeto, destacam-se os seguintes estudos:  

 Dimensionamento da tubulação que compõe o circuito; 

 Projeto e construção do estrado metálico que sustentará a caixa d’água e as 

bombas; 

 Cálculo das perdas de carga no circuito; 

 Analise dos gráficos das curvas características da instalação e da bomba. 

 Montagem da bancada; 

 Realização de testes comparando os dados teóricos com os práticos; 

 Analise da influência da variação de rotação das bombas no circuito hidráulico. 



Metodologia 

A metodologia de realização deste trabalho consiste no dimensionamento, 

análise dos cálculos, montagem e testes para que o módulo didático funcione 

corretamente. Após a identificação dos componentes, foram desenvolvidos estudos 

utilizando os conhecimentos adquiridos no decorrer do curso de graduação e também 

adquiridos das literaturas consultadas. Serão utilizados também softwares para ajudar 

na projeção e nas simulações necessárias para este tipo de projeto, como SolidWorks, 

Cosmos (elementos finitos), Ftool, AutoCad entre outros.  

Desenvolvimento 

Estão sendo finalizados os cálculos de perdas de cargas geradas pelos 

componentes que compõem a bancada. Estão também sendo estudados os gráficos 

de CCI (Curva Característica da Instalação) e CCB (Curva Característica da Bomba), 

levando em consideração as condições que estarão presentes no circuito e também 

as características das bombas disponibilizadas para a montagem. 

Após a conclusão de todos os estudos, a bancada poderá ser montada e todos 

os testes poderão ser feitos. Será possível comparar os valores teóricos com os 

práticos e ainda identificar qual a influência da variação de rotação nas bombas em 

um circuito hidráulico.  

Resultados preliminares 

 Dimensionamento da tubulação: Após os estudos acerca dos diâmetros 

utilizados na tubulação de sucção e recalque, identificamos que a sucção deve 

utilizar diâmetro de 1,5”. Esse diâmetro na sucção permite que a velocidade 

máxima não passe de 2 m/s com a vazão máxima das bombas e também 

permite que mesmo com a vazão mínima a velocidade de escoamento do fluido 

não seja inferior a 0,5m/s, evitando assim o risco de cavitação. No recalque, 

utilizaremos o diâmetro de 1,25” saindo de cada uma das bombas e de 2” ao 

juntarmos as duas tubulações. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Projeto do estrado metálico da caixa d’água: Para essa construção foram 

utilizadas barras de aço 1020 com perfil 20x40x2mm. As dimensões externas 

do estrado são de 1500x1500mm e o mesmo será composto por quatro barras 

iguais para as extremidades, duas barras iguais para ligação e mais seis barras 

iguais perpendiculares soldadas entre si. Com essa construção e sujeito à força 

da caixa d’água de 1.000 litros cheia, o deslocamento máximo da estrutura será 

4,62mm. 
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