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Grupo 9 

Participantes: 

 André Baeta Neves Resende - 9805866 

Artur Teixeira Diniz - 10308850 

Gabriel Tonetti Scarabelli - 10308930 

Luiz Maurício Dias Rodrigues - 9805932 

 

WBS 
Título do projeto: Sistema de transporte e bombeamento de fluidos na destilaria  

Investidor: Destilaria Glenfiddich  

Gerente de projeto: André Baeta Neves Resende 

Cliente: Destilaria Glenfiddich 

Data: 13/04/2020 

 

1. Projeto Linha de Produção 
1.1. Realizar os cálculos preliminares 

1.1.1. Calcular  produção diária de bebida e a vazão de água 
1.1.2. Estimar a vazão na captação e dentro da produção 
1.1.3. Determinar as alturas a serem vencidas pela água 
1.1.4. Checar os cálculos realizados utilizando o EPANET - programa de          

circuitos hidráulicos. 

1.2. Definir as bombas 

1.2.1. Identificar as bombas que suprem as necessidades em relação a          
vazão e alturas calculadas 

1.2.2. Identificar as bombas compatíveis em relação aos fluidos a serem          
transportados 

1.2.3. Escolher, dentre as opções pré-selecionadas e considerando preços,        
a disponibilidade no mercado, bem como eficácia da manutenção e          
durabilidade. 

1.3. Escolher a tubulação  

1.3.1. A partir das especificações obtidas nos cálculos feitos previamente e          
nas informações obtidas com a planta da destilaria, disposição e          
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comprimento da tubulação, escolher o diâmetro , tipo e quantidade          
da tubulação que será utilizada. 

 

2. Projeto Linha de Captação e Abastecimento de Água  
2.1. Avaliar métodos possíveis de captação e armazenamento de água 

2.1.1. Medir distância até o afluente e o desnível do curso de água para a              
linha de produção 

2.1.2. Calcular vazão do afluente 
2.1.3. Definir vazão mínima necessária para a produção 
2.1.4. Avaliar custos e facilidade de construção e manutenção 
2.1.5. Estimar variação sazonal de fluxo de água 

2.2. Fazer proposta de soluções 
2.2.1. Apresentar projetos para o armazenamento 

2.2.1.1. Usar tanques sub-solo 
2.2.1.2. Utilizar caixas de água comuns  
2.2.1.3. Construir torres de reservatórios de água 

2.2.2. Apresentar projetos para a captação 
2.2.2.1. Desviar o rio 
2.2.2.2. Bombear água diretamente do rio 
2.2.2.3. Utilizar caminhões-pipa para abastecimento 

 

Aprovações: 
 

   

Assinatura do gerente de projeto  Assinatura do patrocinador ou autor 
André Baeta Neves Resende  Destilaria Glenfiddich 

Nome do gerente de projeto  Nome do patrocinador ou autor 
06/04/2020  06/04/2020 

Data       Data 
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