
DOSSIER DE APRESENTAÇÃO — LIVRO

BOMBAS E INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS – 2.a Edição

autor

António José da Anunciada Santoss

editora

Quântica Editora / 2022

chancela

Engebook



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Quântica Editora | Tel. 220 104 872 | Tlm. 911 909 114 | E-mail: geral@quanticaeditora.pt

DOSSIER DE APRESENTAÇÃO BOMBAS E INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS – 2.a EDIÇÃO

Desde há longa data que o homem usa as bombas para fazer o transporte da água desde 
os locais de captação aos locais de consumo. Estas máquinas atualmente estão presentes 
em quase todas as instalações de transporte de fluidos líquidos, quer nos edifícios 
residenciais, como nos de comércio e serviços, indústria e agricultura. 
O conhecimento das bases da mecânica de fluidos relacionados com o 
dimensionamento das tubagens, das bombas e instalações para o transporte de líquidos, 
bem como o conhecimento dos principais equipamentos associados, são temas de 
interesse para os técnicos do setor.
Direcionado para as bombas e suas aplicações no transporte de água e de energia, 
este livro, estruturado em quatro capítulos, segue temas que abrangem os conteúdos 
programáticos do ensino profissional, universitário, e exigências regulamentares para a 
certificação dos técnicos de manutenção e instalação em edifícios (TIM). 
Este trabalho destina-se a todos os técnicos do setor, certificados ou não, aos estudantes 
do ensino profissional e superior, no apoio das disciplinas relacionadas com esta 
temática. 
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