
Lista de Escoamento em Condutos Fechados 

1ª Questão ) Um óleo escoa do tanque A através de 15am de um tubo novo de 

ferro fundido, com diâmetro de 150mm, revestido de asfalto, para um ponto B 

elevado 86m acima do reservatório fechado. Que pressão será necessário em A 

para provocar uma vazão de 0,013 m³/s do óleo ( d = 0,84 e v = 2,11 x 10 -6 m²/s 

e E = 0,00012m). 

R = 55Kpa 

2ª Questão ) Um óleo com viscosidade absoluta de 0,101 N.s/m² e densidade 

de 0,85 escoa através de 3000 m de um tubo de ferro fundido com 300 mm de 

diâmetro, a razão de 0,0444 m³/s.  Qual é a perda de carga no tubo? 

R = 8,14m 

3ª Questão ) A água é bombeada do reservatório A na elevação 228,6m para o 

reservatório E na elevação 243,84 m, através de uma tubulação de 305 mm. A 

pressão no tubo de 305 mm. A pressão no tubo de 305 mm no ponto D, na 

elevação 198,12 m é de 551,58 KPa. As perdas de carga são: De A até a Bomba 

B = 0,61 m, Da bomba B até o ponto D = 40 V²/2g e do ponto D ate o Reservatório 

= 38 V²/2g. Determine a vazão , Energia em D e Potência em W.Trace o gráfico 

do Trecho CD. 

Utilizar para as questões abaixo g = 9,79 m/s²; μ = 8,0 x 10 -4 Pa.s; ρ = 996 kg/m³ 

4ª Questão ) Uma linha de água potável, com diâmetro de 5 cm, está para ser 
instalada em uma sala de um edifício comercial. Três possíveis layouts para a 
linha de água foram propostos, como mostrado. Pensando em minimizar as 
perdas, qual seria a melhor opção? Considere a linha de ferro galvanizado e uma 
vazão de 350 L/min. (Ksuave = 0,5; Kcotovelo = 1,0; e = 0,00061m) 
 

5ª Questão ) Qual o perímetro de um tubo novo de fofo sem costura horizontal 

(e = 0,004mm) deve ser usado para fornecer 0,0283m³/s de ÁGUA a 32,22ºC, 

através de 1912 m, com uma queda no gradiente hidráulico de 31,3m, para uma 

velocidade crítica superior? Trace o gráfico. Utilizar para as questões abaixo 

g = 9,79 m/s²; μ = 8,0 x 10 
-4

 Pa.s; ρ = 996 kg/m³ 



 

6ª Questão ) Uma bomba retira agua de um poço através de um tubo vertical de 

153mm. A bomba tem um tubo de descarga horizontal de 102mm de diâmetro, 

o qual está 3,23m acima do nível da água no poço. Enquanto· a vazão e de  

0,035m³/s, manômetros próximos à bomba na entrada e na saída indicam -

31,44Kpa e 176,51Kpa respectivamente. O indicador de descarga está 1,91 m 

acima do indicador de sucção. Determine a potência fornecida pela 

bomba.Utilizar para as questões abaixo g = 9,79 m/s²; μ = 8,0 x 10 -4 Pa.s; ρ = 

996 kg/m³ 

 

7ª Questão ) Uma Bomba fornece óleo combustível pesado a 15°C , através de 

304,80m em um tubo de latão de 51 mm para um tanque 3,05 m mais elevado 

que o tanque de suprimento. Desprezando as perdas de cargas localizadas, para 

uma vazão de 0,0037m³/s, determine a potência da bomba (hp) se sua eficiência 

é de 80% R = 8,2hp 

8ª Questão ) Uma adutora de água tratada aduz água ao reservatório de 

distribuição segundo a velocidade de escoamento de 1,0 m/s. A perda de carga 

exclusivamente devida às seguintes singularidades: entrada (k=1,0), saída 

(k=0,5), 4 curvas de 90o (k=0,4) e 8 curvas de 45o (k=0,2), é de 

aproximadamente:  

(A) 0,24 m ;      (B) 0,48 m ;    (C) 4,7 m ;   (D) 0,47 m ;     (E) 2,4 m  

 

9ª Questão ) O fenômeno da cavitação ocorrido em bombas pode gerar danos 

ao equipamento, bem como paradas não programadas para reparos. Com 

base nisso, observe as proposições seguintes. 

I. O aumento do diâmetro interno da tubulação de descarga pode provocar 

cavitação. 

II. Considerando o escoamento da água, o aumento da temperatura do líquido 

pode contribuir para a 

redução da cavitação. 

III. A cavitação é maior quanto maior a perda de carga na tubulação de sucção. 

IV. A instalação de uma válvula de pé e crivo pode contribuir para o 

aparecimento da cavitação. 

V. A redução do diâmetro da tubulação de sucção pode contribuir para o 

aparecimento da cavitação. 

Estão corretas, apenas: 



a) I, II e V.                      b) II, III e IV.                c) III, IV e V. 

 

 

10ª Questão ) As proposições abaixo tratam dos parâmetros de perda de carga. 

Analise-as. 

I. O aumento da viscosidade cinemática do líquido contribui para a redução da 

perda de carga. 

II. A perda de carga nos trechos retos dos tubos é chamada de perda de carga 

distribuída. 

III. A perda de carga em curvas é chamada de perda de carga localizada. 

IV. O aumento da rugosidade da tubulação não contribui para o aumento da 

perda de carga. 

V. O aumento do diâmetro da tubulação contribui para a redução da perda de 

carga. 

Estão corretas, apenas: 

a) I, III e V.               b) I, IV e V.           c) II, III e IV.          d) I, II e IV.          e) II, 

III e V. 

 

“Ninguém vai bater mais forte do que a vida. Não importa como você bate e sim o quanto 

aguenta apanhar e continuar lutando; o quanto pode suportar e seguir em frente. É 

assim que se ganha.” 

Rocky Balboa - 2007 

 


