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RESUMO 

 

No Brasil e no mundo, torna-se cada vez maior a preocupação com o aumento 
crescente do consumo de energia elétrica e na eficiência deste processo. Este fator 
deve-se a processos humanos tais como crescimento populacional global, 
globalização e desenvolvimento acelerado de tecnologias baseadas na utilização 
deste tipo de energia. No entanto, parte desta energia elétrica consumida é 
desperdiçada devido à falta de eficiência em sua utilização. No Brasil estima-se, 
segundo a “Empresa de Pesquisa Energética” [EPE-2007], que 44% da energia 
elétrica consumida pelo país, ocorrem no setor industrial e destes, 60% consumida 
por motores elétricos dos quais, 18% utilizados para processos de bombeamentos e 
42% para os demais processos de conversão eletromecânica. 
Nas indústrias de saneamento, estima-se que 90% da energia elétrica consumida é 
utilizadas em seus processos de bombeamentos. A preocupação em definir o 
processo de bombeamento com controle de vazão e de pressão em adutoras de 
empresas de saneamento, com a melhor eficiência energética, foi o fator de 
motivação para comparar duas tecnologias mais usualmente conhecidas dentre as 
disponíveis que são controles de vazão por meio de manobras de válvulas, controle 
de vazão através do número de bombas em operação, controle de vazão e pressão 
por variação rotacional de bombas e controle de vazão e pressão por atuação de 
válvulas de redução de pressão. Foram comparadas as tecnologias que utilizam 
controle rotacional de bombas por conversores de frequência e válvula de redução 
de pressão para se conseguir o controle de vazão e pressão em adutoras de 
sistemas de bombeamentos. 
Realizaram-se ensaios em instalações da SANEPAR, simulando-se com 
equipamentos específicos, condições reais de bombeamentos sem controle de 
pressão e com controle de vazão e de pressão, utilizando-se separadamente as 
duas tecnologias. Em todos os casos simulados, foram medidas para diversas 
vazões, as respectivas energias (ativa, reativa e aparente) as quais puderam ser 
comparadas para o mesmo efeito de vazão no processo de bombeamento. 
Os principais resultados do estudo apontam para a tecnologia que utiliza o conversor 
de frequência, como a que apropria ao processo a melhor eficiência energética, 
porém como o maior investimento em instalações e equipamentos. 
 
 

 

Palavras-chave: Bombeamento, Válvula reguladora de pressão – VRP, Conversor 

de frequência, Eficiência energética. 

 

  



 

ABSTRACT 
 
 
In Brazil and in the world, becomes a growing concern about the increasing power 
consumption and the efficiency of this process. This factor is due to human 
processes such as global population growth, globalization and fast development of 
applications based on the use of renewable energy technologies. However, some of 
this wasted energy is consumed due to inefficiencies in use. In Brazil it is estimated, 
according to "Energy Research Company" [ SPC -2007 ], 44% of the electricity 
consumed in the country is done by the industrial sector and of these , 60% 
consumed by electric motors of which 18% used for pumping processes and 42% for 
other processes electromechanical conversion. 
In sanitation industries, it is estimated that 90% of the electricity consumed is used in 
the process of pumping. The concern in defining the process of pumping with flow 
control and pressure in water mains sanitation companies, with the best energy 
efficiency, was the motivating factor for comparing two technologies most commonly 
known among which are available through flow controls maneuvers valves, flow 
control through the number of pumps in operation, flow control and pressure by 
varying rotational pumps and flow control and pressure reduction valve actuation 
pressure. Technologies that use rotational pump control by frequency converters and 
pressure reducing valve to achieve control of flow and pressure in pipelines of 
pumping systems were compared. 
Assays were performed in facilities SANEPAR simulating with specific equipment, 
real conditions of pumping without pressure control and flow control and pressure 
separately if using both technologies. In all simulated cases, were measured for 
various flow rates, their energies (active, reactive and apparent) which could be 
compared to the same effect of flow in the pumping process. 
The main results of the study point to the technology that uses the drive, as 
appropriate to the process that the best energy efficiency, but as the largest 
investment in plant and equipment. 
 
 
 
Keywords: Pump, Pressure Relief Valve - VRP, frequency converter, energy 
efficiency. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

FIGURA 1: MOTOR DE INDUÇÃO, ACOPLADO A BOMBA CENTRÍFUGA. ........... 18 

FIGURA 2: FORMA DE ONDA DE CORRENTE NA FASE “C” ABSORVIDA POR 

CONVERSOR DE FREQUÊNCIA TRABALHANDO EM 60 Hz. ............................... 26 

FIGURA 3: FORMA DE ONDA DE CORRENTE NA FASE “C” ABSORVIDA POR 

CONVERSOR DE FREQUÊNCIA TRABALHANDO EM 54 Hz. ............................... 27 

FIGURA 4: DESENHO ESQUEMÁTICO DE BOMBA CENTRÍFUGA ....................... 28 

FIGURA 5: CURVA DE PRESSÃO x VAZÃO DA BOMBA. ...................................... 29 

FIGURA 6: CURVAS DE PRESSÃO POR VAZÃO DE BOMBA CENTRÍFUGA. ...... 30 

FIGURA 7: MOTOR ASSÍNCRONO DE INDUÇÃO. ................................................. 32 

FIGURA 8: CONVERSOR DE FREQUÊNCIA TÍPICO. ............................................ 34 

FIGURA 9: REALIMENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DE CONVERSOR COM SINAL 

PROPORCIONAL DE PRESSÃO. ............................................................................ 34 

FIGURA 10 – PARTES INTERNAS DE VRP. ........................................................... 35 

FIGURA 11: VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO. ............................................... 36 

FIGURA 12: CURVA DE PRESSÃO POR VAZÃO. .................................................. 37 

FIGURA 13: CÁLCULO DA POTÊNCIA DE BOMBEAMENTO. ................................ 38 

FIGURA 14: ESQUEMA DE SISTEMA COM DEMANDA VARIÁVEL. ...................... 39 

FIGURA 15: CURVAS TÍPICAS DE BOMBA E SISTEMA. ....................................... 40 

FIGURA 16: CURVAS HIPOTÉTICAS DA BOMBA COM VELOCIDADES 

DIFERENTES. ........................................................................................................... 42 

FIGURA 17: SISTEMA DE BOMBEAMENTO COM CONSUMO VARIÁVEL............ 51 

FIGURA 18: REALIMENTAÇÃO COM SINAL ELÉTRICO DE PRESSÃO................ 53 

FIGURA 19: FLUXOGRAMA DE FUNCIONAMENTO DE UMA ETA. ...................... 54 

FIGURA 20: MONTAGEM DE LABORATÓRIO. ....................................................... 58 

FIGURA 21: MEDIDOR DE POTÊNCIAS EMBRASUL. ............................................ 59 

FIGURA 22: CONVERSOR DE FREQUÊNCIAS DANFOSS. ................................... 60 

FIGURA 23: MONOBLOCO DE MOTOR WEG E BOMBA KSB. .............................. 61 

FIGURA 24: MEDIDORES DE PRESSÃO. ............................................................... 62 

FIGURA 25: MEDIDOR DE VAZÃO. ......................................................................... 63 

FIGURA 26: FONTE FORNECEDORA DE ÁGUA. ................................................... 64 

FIGURA 27: FONTE FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA. .......................... 65 



 

FIGURA 28: VÁLVULAS V1 E V2 DE RESTRIÇÃO. ................................................ 66 

FIGURA 29: PAINEL ELÉTRICO COM CONVERSOR DE FREQUÊNCIA E 

MEDIDORES DE PRESSÃO. ................................................................................... 67 

FIGURA 30: MONTAGEM NA BANCADA DE TESTES DO ANALISADOR DE 

ENERGIA UTILIZADO PARA EFETUAR AS MEDIÇÕES DE POTÊNCIAS. ............ 68 

FIGURA 31: ANALISADOR DE ENERGIA – MEDIÇÃO DE TENSÕES DE FASE. .. 69 

FIGURA 32: MONTAGEM DOS MEDIDORES DE PRESSÃO ifm. .......................... 70 

FIGURA 33: MEDIDORES DE VAZÃO KROHNE / CONAUT. .................................. 71 

FIGURA 34: MONTAGEM DO BARRILETE COM A MOTOBOMBA, AS VÁLVULAS 

V1 E V2 E O TANQUE COM ÁGUA. SISTEMA DE RECIRCULAÇÃO DE ÁGUA 

PARA SIMULAÇÃO DE DEMANDA VARIÁVEL. ...................................................... 72 

FIGURA 35: VISÃO GERAL DO SISTEMA MONTADO PARA SIMULAÇÃO DE 

BOMBEAMENTO DE ÁGUA COM DEMANDA VARIÁVEL. ..................................... 73 

FIGURA 36: GRÁFICO DE PRESSÃO x VAZÃO. .................................................... 79 

FIGURA 37: GRÁFICO DE PRESSÃO x VAZÃO DO SISTEMA COM RESTRIÇÃO.

 .................................................................................................................................. 80 

FIGURA 38: CURVA PRESSÃO x VAZÃO, SISTEMA MAIS RESTRINGIDO. ......... 81 

FIGURA 39: CURVAS CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA. .................................... 82 

FIGURA 40: CURVA DA BOMBA A 60 Hz. ............................................................... 84 

FIGURA 41: CURVA DE POT. ATIVA POR VAZÃO, S/ CONTROLE DE PRESSÃO.

 .................................................................................................................................. 85 

FIGURA 42: CURVA PRESSÃO x VAZÃO DA BOMBA A 45 Hz. ............................ 87 

FIGURA 43: CURVAS DA BOMBA A 60 Hz E 45 Hz. ............................................... 87 

FIGURA 44: CURVA DE POT. ATIVA x VAZÃO, COM VRP. ................................... 91 

FIGURA 45: CURVA DE POT. ATIVA x VAZÃO COM CONVERSOR. .................... 94 

FIGURA 46: GRÁFICO DA ECONOMIA DE ENERGIA. ........................................... 97 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE TABELAS 

 

 

TABELA 1: RESULTADOS DA PRIMEIRA SIMULAÇÃO. ........................................ 78 

TABELA 2: DADOS DE VAZÃO E PRESSÃO COM RESTRIÇÃO DE VAZÃO. ....... 79 

TABELA 3: DADOS DO SISTEMA COM MAIOR RESTRIÇÃO. ............................... 80 

TABELA 4: LEVANTAMENTO DAS CARACTERÍSTICAS DA BOMBA – PRIMEIRA 

SIMULAÇÃO. ............................................................................................................ 83 

TABELA 5: POTÊNCIA ATIVA POR VAZÃO SEM CONTROLE DE PRESSÃO. ..... 84 

TABELA 6: ENSAIO DA BOMBA EM 45 HZ (PRESSÃO X VAZÃO). ....................... 86 

TABELA 7: BOMBEAMENTO COM CONTROLE DE PRESSÃO VIA VRP. ............. 90 

TABELA 8: RELAÇÃO DE POTÊNCIA ATIVA COM VAZÃO EM PROCESSO DE 

BOMBEAMENTO COM CONTROLE DE PRESSÃO POR VRP (DERIVADA DA 

TABELA 7). ............................................................................................................... 91 

TABELA 9: BOMBEAMENTO COM CONTROLE DE PRESSÃO COM 

CONVERSOR. .......................................................................................................... 93 

TABELA 10: DERIVADA DA TABELA 9, RELACIONA POTÊNCIA ATIVA E VAZÃO 

NO SISTEMA DE BOMBEAMENTO COM CONTROLE DE PRESSÃO POR 

VARIAÇÃO ROTACIONAL DA BOMBA. ................................................................... 94 

TABELA 11: RESULTADOS OBTIDOS NOS 03 PROCESSOS DE 

BOMBEAMENTO. ..................................................................................................... 95 

TABELA 12: ECONOMIA DE ENERGIA EM PROCESSOS DE BOMBEAMENTO. . 96 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE SIGLAS: 

 

 

1. TWh/ano: terawatt vezes hora (unidade de energia) por ano; 

2. kPa: Símbolo da unidade para medida de pressão (kilopascal); 

3. mca: É uma unidade de pressão para a água (metros de coluna de água); 

4.  VRP: Válvula redutora de pressão; 

5. W: Símbolo da unidade de potência ou fluxo temporal de energia, watt; 

6. A: símbolo da unidade de corrente elétrica, ampère; 

7. VA: voltampere, símbolo da unidade de potência aparente em corrente 

alternada; 

8. VAr: voltampere reativo, símbolo da unidade de potência reativa em corrente 

alternada; 

9. bar: Símbolo da unidade para medida de pressão bar, e igual a 100 kPa; 

10. MWh/mês: megawatt hora por mês, energia consumida ou produzida ao mês; 

11. cv: Unidade de medida de potência, não reconhecida no Sistema 

Internacional de Unidades (SI), 1 cv = 735,5 W. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ....................................................................................................... 16 

1.1 OBJETIVOS ........................................................................................................ 20 

1.1.1 Objetivo geral ................................................................................................... 20 

1.1.2 Objetivos específicos........................................................................................ 21 

1.2 JUSTIFICATIVA .................................................................................................. 21 

1.3 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO ...................................................................... 22 

1.3.1 Capítulo 2 ......................................................................................................... 22 

1.3.2 Capítulo 3 ......................................................................................................... 23 

1.3.3 Capítulo 4 ......................................................................................................... 23 

1.4.4 Capítulo 5 ......................................................................................................... 23 

1.4.5 Capítulo 6 ......................................................................................................... 23 

1.4.6 Capítulo 7 ......................................................................................................... 23 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA .............................................................................. 24 

2.1 PROCESSOS DE BOMBEAMENTO COM DEMANDA VARIÁVEL .................... 24 

2.1.1 Bombeamento sem controle de pressão na rede de distribuição ..................... 25 

2.1.2 Bombeamento com controle de pressão na rede de distribuição através da 

utilização de VRP’s ................................................................................................... 25 

2.1.3 Bombeamento com controle de pressão na rede de distribuição através da 

técnica de variação rotacional do motor que aciona a bomba, utilizando-se conversor 

de frequência ............................................................................................................. 25 

2.2 BOMBAS HIDRÁULICAS CENTRÍFUGAS ......................................................... 28 

2.2.1 Funcionamento das bombas hidráulicas .......................................................... 28 

2.2.2 Curva de pressão por vazão ............................................................................ 29 

2.2.3 Curvas reais de pressão por vazão de bombas centrífugas ............................. 30 

2.2.4 Lei de semelhanças para bombas centrífugas ................................................. 31 

2.3 MOTORES ELÉTRICOS DE INDUÇÃO.............................................................. 31 



 

2.3.1 Motores elétricos de corrente contínua ............................................................ 32 

2.3.2 Motores elétricos de corrente alternada ........................................................... 32 

2.4 O CONVERSOR DE FREQUÊNCIA – TEORIA E FUNCIONAMENTO .............. 33 

2.5 VÁLVULAS DE REDUÇÃO DE PRESSÃO OU REDUTORAS DE PRESSÃO ... 35 

2.5.1 Função de uma VRP ........................................................................................ 36 

2.6 CÁLCULO DE POTÊNCIA DE BOMBEAMENTO ............................................... 38 

2.7 CURVAS TÍPICAS DE UM SISTEMA DE BOMBEAMENTO COM DEMANDA 

VARIÁVEL E DE UMA BOMBA HIDRÁULICA .......................................................... 39 

2.8 COMPORTAMENTOS DE SISTEMAS CONSUMIDORES COM DEMANDA 

VARIÁVEL, COM E SEM CONTROLE DE PRESSÃO NA ADUTORA DE 

RECALQUE ............................................................................................................... 41 

2.9 O ESTADO DA ARTE DOS PROCESSOS DE BOMBEAMENTO COM 

DEMANDA VARIÁVEL, CONTROLE DE PRESSÃO NAS ADUTORAS E 

MAXIMIZAÇÃO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA ...................................................... 44 

3 DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL, MATERIAIS E MÉTODOS ................... 57 

3.1 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ........................................................................ 59 

3.1.1 Medidor de potência ......................................................................................... 59 

3.1.2 Conversor de frequência .................................................................................. 60 

3.1.3 Monobloco motor e bomba KSB ....................................................................... 61 

3.1.4 Medidores de pressão ...................................................................................... 62 

3.1.5 Medidor de vazão ............................................................................................. 63 

3.1.6 Fonte de água .................................................................................................. 64 

3.1.7 Fonte de energia .............................................................................................. 65 

3.1.8 Válvulas para restrição de fluxo hidráulico ....................................................... 66 

3.2 MONTAGENS DO ARRANJO EXPERIMENTAL ................................................ 67 

3.2.1 Montagem do painel elétrico com conversor de frequência ............................. 67 

3.2.2 Montagem do analisador de energia na bancada de testes ............................. 68 

3.2.3 Montagem dos medidores de pressão em painel elétrico ................................ 70 



 

3.2.4 Montagem do medidor de vazão Krone............................................................ 71 

3.2.5 Montagem do sistema de recirculação de água para realização de ensaios de 

vazão com demandas variáveis ................................................................................ 72 

3.2.6 Visão geral da montagem experimental do sistema de ensaios ....................... 73 

3.3 METODOLOGIA EXPERIMENTAL, FUNCIONAMENTO DAS SIMULAÇÕES ... 74 

3.3.1 Descrição da primeira modalidade de ensaio ................................................... 74 

3.3.2 Descrição da segunda modalidade de ensaio .................................................. 75 

3.3.3 Descrição da terceira modalidade de ensaio .................................................... 76 

3.3.4 Descrição da quarta modalidade de ensaio ..................................................... 77 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO .............................................................................. 78 

4.1 PRIMEIRA MODALIDADE DE ENSAIO .............................................................. 78 

4.1.1 Comparação das três curvas de pressão por vazão, elaboradas ..................... 81 

4.2 SEGUNDA MODALIDADE DE ENSAIO.............................................................. 82 

4.2.1 COMPARAÇÃO ENTRE OS GRÁFICOS DAS FIGURAS 45 e 46 .................. 87 

4.3 TERCEIRA MODALIDADE DE ENSAIO REALIZADO ........................................ 89 

4.4 QUARTA MODALIDADE DE ENSAIO REALIZADO ........................................... 92 

4.5 DISCUSSÕES SOBRE OS RESULTADOS EXPERIMENTAIS .......................... 95 

5 CONCLUSÃO ......................................................................................................... 98 

6 TRABALHOS FUTUROS ....................................................................................... 99 

6.1 ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICA E ECONOMIA DE ENERGIA PARA 

SISTEMAS DE GRANDE PORTE ............................................................................. 99 

6.2 UTILIZAÇÃO DE MÁQUINAS DE CORRENTE CONTÍNUA PARA CONTROLE 

ROTACIONAL DE BOMBAS ................................................................................... 100 

6.3 UTILIZAÇÃO DO EFEITO ESCORREGAMENTO DE MOTORES DE INDUÇÃO 

PARA CONTROLE ROTACIONAL DE BOMBAS ................................................... 100 

7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ..................................................................... 101 

 



16 
 

 

 No Brasil e no mundo, torna-se cada vez maior a preocupação com o 

crescente consumo de energia elétrica, mas principalmente com a eficiência que 

este consumo é praticado. O crescimento no consumo de energia deve-se aos 

fatores globalização e crescimento populacional. A globalização como processo de 

integração do espaço mundial, promovendo o fluxo intenso de capitais, serviços, 

produtos e tecnologias entre os países, cria um mundo interligado por transações 

econômicas que movimentam capitais volumosos, aumentando o consumo de 

equipamentos eletroeletrônicos de telecomunicações e de conversão eletromecânica 

de energia tais como máquinas, ferramentas, motores e dispositivos elétricos. 

Todavia, parte deste consumo em crescimento, deve-se à falta de eficiência na 

utilização da energia, quer seja pela utilização de equipamentos inadequados de 

baixo rendimento e superdimensionados, inexistência de controles automatizados de 

processos industriais, prediais ou mesmo residenciais, quer pela utilização de 

projetos e processos industriais não aprimorados que geram perdas desnecessárias. 

 Conforme estudos realizados pelo Programa Nacional de Conservação de 

Energia Elétrica executado pela Eletrobrás (PROCEL – 2007), a necessidade 

brasileira de suprimento de energia elétrica em 2.015 será de 780 TWh/ano, se 

mantidos os atuais níveis de desperdícios de energia [1]. Caso estes níveis de 

desperdício sejam reduzidos através da aplicação de alguns programas de 

conservação, projeta-se, no entanto uma economia ou conservação de energia de 

até 130 TWh/ano [2]. 

 Segundo a Empresa de pesquisa Energética (EPE, 2.007), o setor industrial 

brasileiro consome 44% do total de energia elétrica consumida pelo país, da qual 

60% é consumida por motores elétricos [3]. Dezoito por cento (18%) da força motriz 

do parque industrial é dedicada ao bombeamento hidráulico. 

 Grosso modo, desenvolver projetos que permitam aumentar a eficiência 

energética em bombeamentos hidráulicos, amparados inclusive pela lei nº 10.295 de 

17.10.2001 (“Lei de eficiência energética”), e decreto 4.508 de 11.12.2002, 

(“Rendimentos mínimos de motores de indução”), projetará aproximadamente 

economia global de até 6,2 TWh/ano para o país, até 2.015. Segundo dados da 

Eletrobrás (2007), as prestadoras de serviços de abastecimento de água, como a 

SANEPAR no Paraná, respondem por mais de 2,3% da energia elétrica total 

consumida no Brasil, a qual representa aproximadamente 5,8 TWh por ano [5]. 

1 INTRODUÇÃO 
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 A máquina elétrica mais utilizada nos processos industriais de bombeamento 

hidráulico é o motor elétrico de indução, por ser um produto robusto, de construção 

simples e fácil manutenção. O desempenho do motor de indução é afetado por 

vários fatores entre os quais se destacam três principais: Dimensionamento incorreto 

em relação à carga a ser acionada, desequilíbrio entre as fases de alimentação da 

máquina e as variações dos valores eficazes das tensões de linha entre as fases do 

alimentador. Baixo índice de carregamento mecânico do motor implicará 

necessariamente em redução do seu rendimento e absorção de energia da rede 

com baixo fator de potência. De acordo com o fabricante WEG em seu catálogo de 

motores de indução mais recente, para que o motor tenha um bom rendimento de 

energia, deve trabalhar com carregamento entre 75% e 100% de sua respectiva 

potência nominal. 

 Para o bombeamento da água, como é o caso das prestadoras de serviços 

de abastecimento de água, as bombas largamente utilizadas para esta finalidade 

são as do tipo centrífugas devido a diversos fatores tais como facilidade de 

instalação, manutenção barata, flexibilidade operacional e baixo preço. Tais bombas 

hidráulicas são acionadas por motores elétricos de indução. Na figura 01, pode-se 

observar um motor assíncrono de indução de alto rendimento, tipo TFVE (totalmente 

fechado com ventilação externa), de alto rendimento, acoplado à bomba hidráulica 

centrífuga que aciona, instalado em estação elevatória de água tratada de empresa 

de empresa de saneamento. 

 Sistemas convencionais para partida e alimentação de motores, são 

constituídos por dispositivos que reduzem a tensão aplicada ao motor durante a sua 

partida, após a qual a tensão aplicada é elevada ao seu valor nominal [4]. Assim, 

após a partida, o motor ficará ligado diretamente à rede elétrica que normalmente 

encontra-se desiquilibrada e fora de seus valores nominais de tensões eficazes. 

Girando em sua rotação nominal, fornecerá à bomba a potência requerida pela 

mesma seja ela qual for, pois a bomba trabalha em equilíbrio com as condições 

físicas instantâneas de vazão e pressão determinadas pela família de curvas 

características da adutora ou rede de adutoras à qual esta hidraulicamente ligada. 

Esta família de curvas é determinada pelas diferentes configurações de demanda, 

assumidas pelos consumidores abastecidos pela rede de adutoras. Este é um dos 

maiores problemas das distribuidoras de água, que em uma ponta do sistema tem 

um grande reservatório com um conjunto de bombeamento ligado a uma adutora 
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que se abre em rede hidráulica, e na outra ponta muitas vezes, um reservatório 

elevado para reserva estratégica de água. Em determinadas condições, pode-se ter 

vazões que sobrecarreguem o motor elétrico e em outras, quando a vazão for a 

praticamente zero, ter-se-á motor subcarregado, mas altas pressões nas adutoras 

que poderão causar rompimentos e aumentar as vazões nos vazamentos. 

 

 

FIGURA 1: MOTOR DE INDUÇÃO, ACOPLADO A BOMBA CENTRÍFUGA. 

FONTE: O autor (2014). 

 

É o caso de regime de carregamento variável, no qual, quando o motor está 

sobrecarregado, a pressão da rede hidráulica estará abaixo da nominal e quando 

está subcarregado, a pressão da rede hidráulica estará muito acima da nominal. 

 A minimização do problema de altas pressões para as adutoras pode ser 

parcialmente resolvida através da utilização das chamadas “válvulas redutoras de 

pressão” ou VRP’s, que resolverão parcialmente o problema a jusante, porém não a 

montante, onde justamente encontra-se o conjunto de bombeamento e pequena 

parte da adutora. Esta não é uma condição ideal para se trabalhar com boa 

eficiência energética, pois certamente o motor estará parte de seu tempo 

trabalhando com carregamento abaixo de 75% e, portanto com baixo rendimento, 

além de que, parte da potência de bombeamento será dissipada na VRP. No 
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entanto, se a adutora tiver um perfil estável, ou seja, uma curva vazão por pressão 

(altura manométrica) bem definida é possível projetar com bastante precisão um 

conjunto bombeador constituído por motor mais bomba que trabalhe com a máxima 

eficiência energética. 

 Outra maneira de se minimizar o problema das altas pressões nas adutoras 

para baixas demandas ou vazões, pode ser realizada através do controle rotacional 

da bomba hidráulica de recalque, pois sendo cada curva de vazão por pressão de 

uma determinada bomba hidráulica centrífuga dependente de sua velocidade de 

giro, é possível fazer-se automaticamente o controle da pressão das adutoras com 

demanda ou vazão variável, ajustando-se convenientemente para cada vazão, 

rotação da bomba que mantenha na adutora a pressão nominal de trabalho daquela 

adutora. Com o advento da eletrônica de potência aliada à necessidade de 

desenvolvimento da automação dos processos industriais, diversos equipamentos 

foram projetados e desenvolvidos para esta finalidade, entre eles, um denominado 

“conversor de frequência” com a seguinte característica: possibilidade de fornecer 

tensões trifásicas alternadas com frequência variável. Como a velocidade do motor 

elétrico de indução, depende da frequência da tensão a ele aplicada, passou-se a 

ser possível controlar-se a velocidade de giro dos motores elétricos de indução e 

consequentemente das bombas por eles acionadas. O ajuste da rotação da bomba 

dependerá do ajuste da frequência da tensão aplicada ao motor de indução pelo 

conversor de frequência que o alimenta eletricamente. No entanto, trabalhar 

alimentando o motor com tensões de menor frequência em relação à nominal para 

que ele e a bomba girem com menor velocidade, acarreta ao motor maiores perdas 

magnéticas e à bomba, trabalho com menor eficiência [7], pg 140, fazendo com que 

o conjunto trabalhe com menor rendimento relativamente ao nominal. 

 Apesar disto, vislumbra-se pelo controle rotacional da bomba, a 

possibilidade da Engenharia resolver simultaneamente dois importantes problemas, 

sendo um da hidráulica (manutenção de pressões estáveis nas adutoras) e o outro 

de eficiência de consumo de energia nos sistemas de bombeamento com regimes 

de carregamentos extremamente variáveis, pela eliminação das válvulas do tipo 

VRP e suas perdas. É objetivo desta dissertação, levantar valores que demonstrem 

percentualmente, que trabalhar com conversores de frequência, além de ser solução 

importante para o problema hidráulico de manutenção de pressões nas adutoras, 
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também pode propiciar trabalho com maior eficiência energética em processos de 

bombeamento com demandas variáveis para os mesmos níveis de produção. 

De acordo com artigo publicado por Michael Melfi [9], motores trifásicos de 

indução, não alimentados por conversores de frequência, trabalham com alta 

eficiência energética para uma vasta faixa de carregamento (carga variável). 

Todavia, quando alimentados por conversores, perdas adicionais ocorrerão nestes 

motores, degradando a eficiência energética da conversão. As fontes produtoras 

destas perdas adicionais em motores alimentados por conversores são de cinco 

diferentes naturezas, mas basicamente produzidas pelo conteúdo de harmônicas 

das formas de ondas de tensão de alimentação e de correntes do motor, condições 

estas muito melhoradas devido à evolução da tecnologia dos conversores que 

utilizam atualmente a técnica PWM para gerar ondas AC de tensão. O artigo procura 

mostrar, para motores alimentados por conversores, o impacto produzido pelas 

perdas adicionais na eficiência da conversão, como minimizar estas perdas 

utilizando-se filtros de harmônicas, como medir com precisão o rendimento da 

conversão de motores ditos de alta eficiência e gerar recomendações, devido ao 

impacto econômico produzido pelo uso de conversores, para o uso ou não destes 

tipos de equipamentos. 

 No presente trabalho, deve-se demonstrar se possível, que as perdas 

elétricas do conversor de frequência somadas às maiores perdas magnéticas do 

motor quando trabalhando com tensões de menor frequência, ainda são menores 

que as perdas da VRP somadas às perdas do motor trabalhando com baixo 

carregamento mecânico. 

 

 

 

  

 O objetivo geral desta dissertação consiste demonstrar através de resultados 

experimentais de laboratório, a diferença de eficiência energética entre os processos 

operacionais de bombeamento com controle de pressão nas adutoras por válvulas 

redutoras de pressão e controle rotacional de motores acionadores de bombas 

hidráulicas pelo uso de equipamentos eletrônicos denominados conversores de 

frequência. 

 

 1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo geral 
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a) Estudar e mostrar como estabelecer procedimentos operacionais de 

processos de maior eficiência, produtividade e rendimento energético em empresas 

de saneamento; 

b) Realizar levantamento de literatura sobre os principais fatores que 

causam rupturas e vazamentos nas adutoras dos sistemas de bombeamentos de 

água em empresas de saneamento; 

c) Determinar quais são os métodos mais comumente utilizados para realizar 

controle de pressão nas adutoras nos processos de bombeamento de água; 

d) Estudar e determinar em sistema experimental montado em laboratório, o 

comportamento de consumo de energia elétrica de um conjunto de bombeamento de 

água com demanda variável sem dispositivos para controle de pressão na adutora; 

e) Estudar e determinar em sistema experimental montado em laboratório, o 

comportamento de consumo de energia elétrica de um conjunto de bombeamento de 

água com demanda variável com válvula redutora de pressão para controle de 

pressão na adutora; 

f) Estudar e determinar em sistema experimental montado em laboratório, o 

comportamento de consumo de energia elétrica de um conjunto de bombeamento de 

água com demanda variável com controle de pressão na adutora, efetuado por 

controle de velocidade do motor de indução acoplado à bomba, alimentado por 

tensões de frequências variáveis fornecidas por conversor estático de frequência; 

g) Avaliar comparativamente os resultados de consumo de energia obtidos 

nos processos de bombeamento sem controle de pressão, com controle de pressão 

utilizando-se válvula redutora de pressão e com controle de pressão utilizando-se 

motor de indução alimentado com conversor estático de frequência. 

 

       

 A grande maioria dos sistemas de bombeamento de água em empresas de 

saneamento faz utilização de bombas centrífugas acionadas por motores elétricos 

de indução. Em sistemas de recalque de água tratada, onde se tem demanda 

variável, devido à característica da curva de pressão por vazão de funcionamento da 

bomba, para menores vazões, abaixo das vazões consideradas normais de 

operação, as pressões de trabalho nas adutoras serão progressivamente maiores. 

1.1.2 Objetivos específicos 

1.2 JUSTIFICATIVA 
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 Todavia, por recomendação da ABNT – NBR 12.218/1994 e por razões 

físicas de engenharia, existem limites operacionais de trabalho para as pressões 

máximas e mínimas nas tubulações adutoras de distribuição. 

 O controle das pressões nas adutoras é muito importante, pois está 

diretamente relacionado com as perdas físicas de água, pois pressões elevadas 

podem produzir e alimentar vazamentos ou mesmo romper mecanicamente as 

adutoras. 

 Existem várias maneiras técnicas de se controlar as pressões nas adutoras. 

Das duas atualmente mais utilizadas, a primeira delas e a utilização das válvulas de 

redução de pressão ou válvulas redutoras de pressão e a segunda, através do 

controle de velocidade da bomba pelo controle de velocidade do motor acionador à 

qual se encontra acoplada. Se o motor acionador é um motor trifásico assíncrono de 

indução, então este controle de velocidade do motor é realizado utilizando-se um 

conversor de frequências para alimenta-lo eletricamente. 

 Considerando-se o consumir energia elétrica com maior eficiência, qual é a 

melhor alternativa? 

 O uso da válvula de redução de pressão para controle de pressão em 

adutoras é simples e de baixa manutenção, no entanto, a segunda maneira indicada, 

que se faz através do controle de velocidade da bomba, o qual requer investimentos 

em equipamentos e instalações elétricas e tem manutenção e operação mais 

sofisticadas, parece oferecer vantagens quanto ao consumo de energia elétrica, ou 

seja, parece ser método que trabalha com maior eficiência energética. 

 Pretende-se com este trabalho, fornecer subsídios para esclarecer qual deve 

ser a escolha mais indicada para se projetar um sistema de bombeamento com 

demanda variável, com controle de pressão na adutora e rede de distribuição. 

 

 

 

      

 Neste capítulo apresentam-se os conceitos de teoria hidráulica quanto às 

potências envolvidas nos processos de bombeamento, o funcionamento das 

válvulas de redução de pressão, o funcionamento dos conversores de frequência e o 

que é considerado o estado da arte atualmente no controle de velocidade e 

automatização do controle de velocidade de motores assíncronos de indução. 

1.3 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

1.3.1 Capítulo 2 
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 Neste capítulo, apresentam-se as montagens feitas em laboratório, os 

equipamentos de medição utilizados para medições de grandezas elétricas e 

hidráulicas, os equipamentos utilizados para o processo simulado de bombeamento, 

quais foram as experiências feitas e os objetivos a serem alcançados. Trata do 

desenvolvimento experimental, dos materiais e dos métodos utilizados no trabalho. 

 

 

 Neste capítulo apresentam-se todas as tabelas de resultados e suas 

respectivas curvas plotadas em gráficos, gráficos compostos com diversos 

resultados e gráficos comparativos entre os experimentos realizados. É dedicado 

aos resultados e às discussões destes resultados. 

 

 

 Neste capítulo apresentam-se as conclusões alcançadas pela análise dos 

resultados do trabalho. 

 

 

 Neste capítulo apresentam-se sugestões para a realização de trabalhos 

futuros a serem realizados nesta área da engenharia. 

 

 

 Neste capítulo apresentam-se as referências bibliográficas utilizadas para o 

desenvolvimento teórico e prático do trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2 Capítulo 3 

1.3.3 Capítulo 4 

1.4.4 Capítulo 5 

1.4.5 Capítulo 6 

1.4.6 Capítulo 7 
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Aborda-se neste capítulo, a fundamentação da teoria relacionada ao tema da 

dissertação, com base na revisão da literatura. Dentro do contexto de estudo da 

eficiência energética e operacional de processos de bombeamento de fluidos com 

demanda variável com controle de pressão e vazão, aborda-se a definição e as 

modalidades de processos desta natureza, a arquitetura física e os equipamentos 

utilizados e a teoria de mecânica dos fluidos e hidráulica a ser considerada. 

 

 

Considerando-se que em processos de fornecimento de água (ou outros 

fluidos) com demanda variável precisa-se manter a pressão na rede de distribuição 

por questões de norma e de qualidade do trabalho de engenharia, dentre as 

maneiras de realizar o serviço de distribuição com esta característica técnica, 

ressaltam-se apenas duas: através da utilização de válvulas redutoras de pressão 

ou através do controle da velocidade rotacional das bombas hidráulicas de recalque. 

Uma das maneiras de se fazer o controle rotacional das bombas hidráulicas 

de recalque, é fazendo o controle de velocidade do motor que lhe fornece energia 

mecânica. O controle de velocidade deste motor pode ser feito alterando-se de 

forma dinâmica a frequência da tensão que lhe fornece energia elétrica, através de 

equipamento denominado “conversor de frequência”. Todavia, na prática, as 

empresas de saneamento que fornecem água tratada para pequenos sistemas 

localizados com demanda variável, o fazem sem o devido controle de pressão na 

rede de distribuição. 

É relativamente normal e comum que empresas que trabalham com 

tratamento e distribuição de água tratada, em regime de demanda variável, façam 

esta distribuição utilizando três diferentes maneiras: Sem controle de pressão na 

rede, com controle de pressão na rede utilizando-se válvula reguladora de pressão e 

com controle de pressão na rede utilizando-se controle rotacional da bomba pelo 

controle rotacional do motor alimentado com conversor de frequência. A questão a 

ser elucidada é: Qual dos três processos é o que trabalha com maior eficiência 

energética? Neste trabalho, são estas as respostas procuradas, apesar saber-se 

existirem muitas outras questões interessantes que envolvem cada uma destas 

maneiras de se trabalhar. A seguir, far-se-á breve análise das particularidades 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 PROCESSOS DE BOMBEAMENTO COM DEMANDA VARIÁVEL 



25 
 

técnicas que caracterizam cada uma das três diferentes maneiras de se trabalhar 

com distribuição de água tratada com consumo ou demanda variável. 

 

 

Esta maneira de se trabalhar, sem o controle de pressão na rede, tem suas 

vantagens devido ao baixo investimento inicial em equipamentos e painéis de 

controle, no entanto, podem-se ter grandes problemas de manutenção e quebra de 

equipamentos devido às altas pressões de operação que danificam redes e bombas 

e produzem vazamentos. 

 

 Com bombeamento em regime de demanda variável, com controle de 

pressão da rede pela utilização de VRP. A segunda maneira de se trabalhar, com o 

controle de pressão na rede a ser feito pelo uso de uma VRP, é maneira mais 

tecnicamente correta de se trabalhar, pois preserva a integridade da rede e evita a 

produção e a alimentação de vazamentos nas redes. No entanto requer um 

investimento maior em equipamento e ainda mantém a situação de alta 

pressurização da bomba para o caso de mais baixas demandas, o que vai danifica-

la mais rapidamente. É um processo que consome maior energia devido às perdas 

de carga ou energia na VRP. 

 

 Esta maneira de se trabalhar, controlando-se a pressão na rede pelo 

controle rotacional do motor que aciona a bomba, devidamente servido 

eletricamente por conversor de frequência, é também maneira mais tecnicamente 

correta de se trabalhar, pois preserva a integridade da rede e evita a produção e a 

alimentação de vazamentos nas redes. No entanto requer um investimento maior em 

equipamento e painéis elétricos de controle, considerando-se ser o conversor, 

equipamento de alta sofisticação eletrônica e precisa, portanto ser bem instalado. É 

um processo cujo consumo de energia precisa ser medido para que seja comparado 

2.1.1 Bombeamento sem controle de pressão na rede de distribuição 

2.1.2 Bombeamento com controle de pressão na rede de distribuição através 

da utilização de VRP’s 

2.1.3 Bombeamento com controle de pressão na rede de distribuição através 

da técnica de variação rotacional do motor que aciona a bomba, utilizando-se 

conversor de frequência 
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aos outros métodos, pois, apesar de baixar o consumo de energia no processo 

hidráulico propriamente dito, faz o motor trabalhar com mais altas perdas ou mais 

baixo rendimento devido a alimentá-lo com frequências abaixo de 60 Hz. Por ser 

equipamento de característica não linear distorce a onda de corrente que o alimenta 

produzindo danosas harmônicas de tensão na rede, trabalha com fatores de 

potência abaixo do mínimo estabelecido pelas concessionárias e também, tem seu 

rendimento característico devido às perdas representadas pela energia consumida 

pelos seus componentes elétricos e eletrônicos e transformada em calor. Para 

exemplificar o grande problema causado pela não linearidade do conversor de 

frequência, mostra-se nas figuras 02 e 03, as formas de onda de corrente distorcidas 

para dois típicos casos de funcionamento do conversor alimentando um motor 

acoplado a uma bomba hidráulica: Quando está fornecendo ao motor frequência de 

60 Hz, fazendo a bomba trabalhar em sua rotação nominal com vazão plena e 

quando está fornecendo ao motor, frequência suficiente para fazer com que a 

bomba trabalhe com aproximadamente apenas 50% de sua vazão nominal. A figura 

02 (dois) retrata a condição operacional de um conversor de frequência trabalhando 

em 60 Hz, motor e bomba trabalhando com suas rotações nominais e bomba 

trabalhando com vazão plena. 

 

FIGURA 2: FORMA DE ONDA DE CORRENTE NA FASE “C” ABSORVIDA POR 

CONVERSOR DE FREQUÊNCIA TRABALHANDO EM 60 Hz. 

FONTE: O autor (2013). 
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 Nesta situação, mostra-se a forma de onda de corrente na fase “C” da linha 

de alimentação elétrica. Seu valor eficaz é de 9,750 amperes e apresenta-se 

ligeiramente defasada da respectiva onda de tensão. O fator de potência lido no 

equipamento para a fase “C” nestas condições foi de 0,9080 e, portanto abaixo do 

mínimo estabelecido pela legislação e igual a 0,9200. A pressão lida neste ponto de 

funcionamento do sistema foi de 22,6 mca para valor de vazão igual a 23,40 m³/h. 

Já na figura 03, retratamos a condição operacional de um conversor de frequência 

trabalhando com frequência reduzida, ou seja, abaixo de 60 Hz, de modo a se 

reduzir a vazão do sistema a 50% da vazão nominal. Assim, com o conversor 

trabalhando com 54 Hz, motor e bomba trabalham com suas rotações reduzidas de 

forma a se obter como resultado de vazão, apenas 50% da nominal. Mostra-se na 

figura 03, a forma de onda de corrente na fase “C” da linha de alimentação elétrica. 

Seu valor eficaz é de 6,170 amperes e apresenta-se bastante defasada da 

respectiva onda de tensão. 

 

FIGURA 3: FORMA DE ONDA DE CORRENTE NA FASE “C” ABSORVIDA POR 

CONVERSOR DE FREQUÊNCIA TRABALHANDO EM 54 Hz. 

FONTE: O autor (2013) 

 

O fator de potência lido no equipamento para a fase “C” nestas condições foi de 

0,8610 e, portanto bem abaixo do mínimo estabelecido pela legislação e igual a 
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0,9200. A pressão lida neste ponto de funcionamento do sistema foi de 22,6 mca 

para valor de vazão igual a 11,60 m³/h (aproximadamente 50% da vazão em 60 Hz, 

com manutenção da pressão da rede). 

 

 

Bombas hidráulicas (para trabalhar com água) centrífugas são máquinas 

essencialmente mecânicas que transferem energia à água com a finalidade básica 

de deslocá-la de um ponto para outro [6], (pg. 226). 

 

 

Estas máquinas recebem energia de uma fonte externa, normalmente um 

motor elétrico ou a explosão interna, e cedem parte desta energia para a água sob 

forma de energia potencial ou de pressão, ou cinética, ou ambas. 

 

SUCÇÃO

GIRO

SAÍDA DA ÁGUA

(RECALQUE)

ROTOR

 

 

FIGURA 4: DESENHO ESQUEMÁTICO DE BOMBA CENTRÍFUGA 

FONTE: O autor (2014). 

 

 Parte da energia cedida à bomba transforma-se em perdas por atrito e 

outros efeitos que demandam energia, de forma que para cada bomba, para cada 

2.2 BOMBAS HIDRÁULICAS CENTRÍFUGAS 

2.2.1 Funcionamento das bombas hidráulicas 
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condição de vazão da máquina, pode-se calcular um rendimento de processo que é 

matematicamente a razão entre a energia entregue à água bombeada e a entregue 

à bomba pelo motor que a aciona. Estas transformações, quando consideradas 

apenas as mecânicas, baseadas na lei de conservação de energia resultaram na 

criação do teorema de Bernoulli. O processo de transferência de energia utilizado 

pelas bombas centrífugas hidráulicas, neste caso, transferência de energia 

mecânica ao fluido (água), é efetuada por forças aplicadas na massa líquida pelas 

palhetas (lâminas especiais) de uma roda denominada rotor em rotação, induzida 

pelo eixo do motor, fonte de energia do processo, como esquematicamente mostra-

se na figura 04. 

 

 

As curvas de vazão (normalmente em m³/h) contra a altura manométrica 

total (em mca), a potência consumida (em kW ou HP), a eficiência da bomba e o 

NPSH (Net Positive Suction Head) são conhecidos como curvas características da 

bomba. A figura 5 ilustra o tipo de curva de pressão e vazão de uma bomba 

centrífuga, considerando-se pressão de sucção da bomba igual a zero (ou 

atmosférica referencialmente). 
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FIGURA 5: CURVA DE PRESSÃO x VAZÃO DA BOMBA. 

FONTE: O autor (2014). 

  

2.2.2 Curva de pressão por vazão 
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A forma geral dessas curvas varia em função da rotação específica da 

bomba. É comum o fabricante da bomba, fornecer as curvas características para 

diversos diâmetros de rotor que podem ser usados na bomba. 

Observe-se que na figura, Pop: Ponto nominal de operação, onde a pressão 

da bomba se iguala à contra pressão geométrica e de perdas de carga do sistema 

consumidor, de valor igual a Hop (mca). Normalmente é o ponto de maior 

rendimento da bomba. Qop é a vazão operacional da bomba em metros cúbicos de 

água por hora (m³/h). Hbl é a pressão máxima da bomba, com vazão igual a zero. 

 Cada bomba é projetada, basicamente, para elevar uma determinada vazão 

(Q) a uma altura manométrica total (H) em condições de máximo rendimento, e à 

medida que o par Q e H se afastam das condições ótimas de operação, o 

rendimento da bomba tende a cair [6], (pg. 241). 

 

 

Apenas a título ilustrativo, apresentamos abaixo, curvas de pressão por 

vazão de bombas centrífugas em funcionamento fabricadas pela KSB do Brasil. 

 

 

FIGURA 6: CURVAS DE PRESSÃO POR VAZÃO DE BOMBA CENTRÍFUGA. 

FONTE: Manual de operação KSB MEGANORM (2013). 

 

 

2.2.3 Curvas reais de pressão por vazão de bombas centrífugas 
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Para uma bomba centrífuga com um mesmo rotor, girando a velocidades 

diferentes, são válidas determinadas relações conhecidas como “lei de 

semelhanças” [5], pg139. São utilizadas para relacionar vazão, altura manométrica e 

potência de uma bomba girando com diferentes rotações. São elas: 

 
Q1

Q2
=

N1

N2
                                                                                              Equação 01 

 
H1

H2
= (

N1

N2
)
2

                                                                                                          Equação 02  

 
P1

P2
= (

N1

N2
)
3

                                                                                         Equação 03 

Onde: 

 “Q” é a variável que representa a vazão da bomba; 

 “N” é a variável que representa a rotação da bomba; 

 “H” é a variável que representa a pressão de recalque na saída da bomba; 

 “P” é a variável que representa a potência de bombeamento da bomba; 

 

 A equação 01 nos mostra que para duas diferentes rotações, a relação das 

vazões é diretamente proporcional à relação das rotações. Assim, se determinada 

bomba a 1800 rpm (rotações por minuto) apresenta vazão de 50 m³/h (metros 

cúbicos por hora), então a vazão desta bomba será, a 1400 rpm igual a 38,9 m³/h. 

 A equação 02 nos mostra que para duas diferentes rotações, a relação entre 

as pressões de recalque na saída da bomba é diretamente proporcional ao 

quadrado da relação das rotações. 

 Na equação 03 tem-se que para duas diferentes rotações, a relação entre as 

potências de bombeamento da bomba, ou seja, o fluxo de energia diretamente 

entregue à água em movimento é diretamente proporcional ao cubo da relação das 

rotações. 

 

 

É uma máquina eletromecânica construída com o objetivo de transformar 

energia elétrica em energia mecânica (faz a conversão eletromecânica de energia). 

Os motores elétricos podem ser acionados por corrente contínua e ou por corrente 

elétrica alternada senoidal. 

 

2.2.4 Lei de semelhanças para bombas centrífugas 

2.3 MOTORES ELÉTRICOS DE INDUÇÃO 
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São as máquinas elétricas motoras acionadas por tensão contínua no 

tempo. Sua velocidade é variável, dependendo do nível de tensão aplicada a ela. 

Portanto, a velocidade rotacional da máquina de corrente contínua, é diretamente 

proporcional à tensão de armadura, e inversamente proporcional ao fluxo no 

entreferro. O controle da velocidade, até a velocidade nominal, é feito através da 

variação da tensão de armadura do motor, mantendo-se o fluxo constante. 

Velocidades superiores à nominal podem ser conseguidas pela diminuição do fluxo, 

mantendo-se a tensão de armadura constante. 

 

 

São alimentados por tensões elétricas senoidais e podem ser síncronos ou 

assíncronos de indução, dependendo de suas características construtivas e 

princípios de funcionamento. A seguir, apresenta-se na figura 7, a imagem de um 

típico motor elétrico assíncrono de indução do modelo TFVE (totalmente fechado 

com ventilação externa). 

                        

 

FIGURA 7: MOTOR ASSÍNCRONO DE INDUÇÃO. 

FONTE: Catálogo da WEG (2013). 

2.3.1 Motores elétricos de corrente contínua 

2.3.2 Motores elétricos de corrente alternada 
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Os motores síncronos funcionam com velocidades rotacionais fixas ao passo 

que os motores assíncronos de indução funcionam com velocidade rotacional 

variável em sua ponta de eixo, a qual depende do valor da carga mecânica aplicada 

ao mesmo. Para cada carga mecânica, porém, a tendência da velocidade rotacional 

é de se estabilizar em um ponto fixo de rotação, dependendo do torque a ser 

aplicado na carga mecânica. 

 Quando a máquina não tem carga mecânica em sua ponta de eixo, sua 

velocidade rotacional será igual à velocidade síncrona, que é igual ao valor de 60 

Hz, dividido pelo valor do número de pares de polos magnéticos do motor. A partir 

do momento em que o eixo vai sendo carregado com torques resistentes, sua 

velocidade rotacional vai baixando até valores fixos abaixo da velocidade rotacional 

síncrona proporcionalmente ao valor da carga aplicada. Este efeito é denominado, 

para a máquina assíncrona de indução, como “escorregamento”. Devido a ser 

máquina de grande simplicidade e robustez e baixo custo de fabricação, na 

atualidade é o motor mais utilizado na indústria para as mais diversas aplicações. 

Atualmente é possível controlar a velocidade dos motores de indução, com o auxílio 

de equipamentos eletrônicos denominados conversores de frequência [4]. 

 

 Os conversores de frequência, muitas vezes também denominados 

indevidamente de inversores de frequência, são equipamentos eletrônicos capazes 

de alimentar cargas elétricas com tensões de frequência variável. Compõe-se 

basicamente de três blocos que são o retificador de entrada, um filtro capacitivo para 

corrente contínua e um bloco de saída inversor de tensão, conforme 

esquematicamente representado na figura 08. 

 O inversor de tensão do conversor de frequência trabalha com uma técnica 

denominada PWM (Pulse Width Modulation), que permite variar os valores das 

tensões e das frequências das tensões de saída do equipamento. A tensão de saída 

com frequência variável, quando alimentando um motor de indução, permite o 

controle de rotação deste motor. 

 O controle da frequência das tensões de saída do equipamento pode ser 

feito remotamente através de rede industrial de comunicação, manualmente de 

2.4 O CONVERSOR DE FREQUÊNCIA – TEORIA E FUNCIONAMENTO 
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forma local ou dinamicamente através de sinal analógico de tensão ou corrente 

gerados por algum tipo de sensor externo. 

COMUNICAÇÃO

RS - 485

RETIFICADOR
TENSÃO (REDE)

ALTERNADA

A/D

I/O DIGITAL

FILTRO CAP. INVERSOR MOTOR

SINAL SENSOR

0-10 (VCC) OU
4-20 (mA).

SINAL DIGITAL

C.P.U.

CONVERSOR DE FREQUÊNCIA

BARRAAMENTO DE CORRENTE CONTÍNUA

 

FIGURA 8: CONVERSOR DE FREQUÊNCIA TÍPICO. 

FONTE: O autor (2013). 

 

 

MOTOR

MOTOR

BOMBA

LINHA DE RECALQUE DE ÁGUA

CONVERSOR

REDE (60HZ)

SENSOR DE PRESSÃO

SINAL DE TENSÃO (0-10VCC ou 4-20mA)

ALIMENTAÇÃO
MOTOR

 

FIGURA 9: REALIMENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DE CONVERSOR COM SINAL 

PROPORCIONAL DE PRESSÃO. 

FONTE: O autor (2013). 

 

 Quando a frequência de saída é controlada dinamicamente através de sinal 

analógico de sensor externo, é possível então, utilizando-se controlador do tipo PID 

(proporcional, integral, derivativo) do próprio equipamento e determinando-se um 
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valor pré-fixado da variável medida proporcionalmente pelo sensor, manter sob 

controle a variável detectada e medida analogicamente pelo sensor cujo valor final 

deverá ser mantido no valor pré-fixado ou “set point” de operação. Desta forma, é 

possível manter pressões pré-determinadas em adutoras com demandas variáveis, 

conforme esquematizado na figura 09, onde o conversor de frequência sente a 

pressão da rede através do sinal fornecido pelo sensor de pressão e procura manter, 

controlando a velocidade do motor, determinado valor de pressão desejado 

devidamente pré-ajustado no equipamento. 

 

  O princípio básico de funcionamento de uma válvula redutora de 

pressão, VRP, é a manutenção de uma pressão fixa em sua saída. Este tipo de 

válvula possui uma câmara para a entrada de água e outra para a saída da água. 

Dispositivos internos controlam hidraulicamente o fluxo de passagem de água entre 

as câmaras, restringindo mais ou menos a área desta passagem, de modo que, 

através da operação de uma válvula piloto situada em comunicação entre as 

câmaras de entrada e saída, consegue-se manter um valor fixo estipulado de 

pressão a jusante da válvula, independente dos valores de vazão e pressão à 

montante da válvula. 

         

 

FIGURA 10 – PARTES INTERNAS DE VRP. 

FONTE: Catálogo da Saint Gobain (2013) 

2.5 VÁLVULAS DE REDUÇÃO DE PRESSÃO OU REDUTORAS DE PRESSÃO 
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 Podem-se observar as partes internas de uma VRP, na figura 10, onde se 

mostra imagem fornecida por fabricante deste tipo de válvula. 

 As VRP’s automáticas (válvulas redutoras de pressão automáticas) mantém 

o controle hidráulico da passagem do fluxo de água, restringindo a área de 

passagem da água entre as câmaras de entrada e saída, produzindo-se então desta 

maneira, um processo de controle de vazão pelo controle de pressão com perda de 

energia ou perda de carga na válvula. Mostra-se na figura 11, a válvula piloto que 

faz a comunicação entre as câmaras, cujo manuseio permite obterem-se 

automaticamente valores estipulados de pressões na saída, independente da vazão. 

 

                             

 

FIGURA 11: VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO. 

FONTE: Catálogo da Bermad do Brasil (2013) 

 

 

Mecanismo e lógica de funcionamento de uma VRP na manutenção de 

pressão ajustável a jusante. A figura 12 é um gráfico da pressão a jusante e 

montante da VRP em função da vazão, onde se mostra a perda de carga adicional 

com o controle de pressão através de válvula de redução de pressão. 

 Este fator causará um aumento no consumo de energia elétrica, devido à 

perda de carga ou energia de bombeamento dissipada na válvula de acordo com a 

restrição imposta ao fluxo de água que passa por ela ou por suas câmaras de 

2.5.1 Função de uma VRP 
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entrada e saída. No gráfico esquematizado, o ponto de operação normal do sistema 

é o ponto “Pop”, onde a bomba trabalha em seu ponto operacional de projeto. 

 A curva “1” do sistema pressupõe as vazões máximas que os consumidores 

podem absorver, ou seja, pressupõe que todos os consumidores estejam com suas 

capacidades máximas para recebimento. Em outras palavras, o sistema está 

totalmente receptivo ou com todas as suas respectivas válvulas completamente 

abertas. 

 Este mesmo sistema começa a diminuir sua demanda, ou seja, as válvulas 

ou registros do sistema começam gradativamente a serem fechados. Com algumas 

válvulas fechadas, o sistema passa a operar conforme a curva “2”, com típica 

diminuição da demanda.  

 O novo ponto de operação passa a ser o ponto “Popsr”, com vazão menor, 

porém pressão maior (Qosr x Hosr). Neste ponto então, quando o sistema trabalha 

com VRP, a válvula irá restringir a passagem de água, para que o sistema volte a 

trabalhar com sua pressão normal de projeto, ou seja, vai existir uma migração do 

sistema do ponto operacional “Popsr” para o ponto operacional “Popfs”. 

2
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FIGURA 12: CURVA DE PRESSÃO POR VAZÃO. 

FONTE: O autor (2013). 
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1- Curva do sistema com vazão máxima nominal (consumo máximo projetado); 

2- Curvas do sistema com diminuição de demanda (curva modificada); 

3- Curva da bomba apropriada para atender a demanda projetada; 

 

 A pressão a montante da válvula de redução de pressão, que é a pressão 

exercida diretamente pela bomba, deverá aumentar e a diferença de pressão a 

montante e jusante da VRP, será diretamente proporcional à perda de energia que 

se tem, utilizando-se este tipo de recurso hidráulico operacional. 

 A área do retângulo marcada no gráfico por hachura oblíqua será 

diretamente proporcional à potência consumida pela válvula de redução de pressão 

do sistema. 

 

 

Para efeito de cálculos de potencias de bombeamento neste trabalho, 

sempre ir-se-á considerar a fórmula: 

Potência de bombeamento (kW) = [Q(m³/h) x H (mca)] x [0,736/270]; 

Para tanto se considerou que 1 cv= 736 Watts, 1mca = 9.803,12 Pa (N/m²) e que 

Vazão = Q (m³/s) = Q (m³/h) / 3600. 

Considere a figura 13 abaixo: 

Força = F

X

S=área

F/S = P (pressão)

F = (PxS)

Trabalho=Energia=F     X = P  S      X = P     ** * *

Volume bombeado=S    X =   Vo*

                                                Vo = P Q

                                                Vo/   t = Vazão = Q

t = Tempo de bombeamento

t t t t t
* Potência de  =

bombeamento

 

 

FIGURA 13: CÁLCULO DA POTÊNCIA DE BOMBEAMENTO. 

FONTE: O Autor (2013). 

2.6 CÁLCULO DE POTÊNCIA DE BOMBEAMENTO 
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 Isto significa que em qualquer processo de bombeamento, se medir-se a 

pressão na saída da bomba e a vazão que está ocorrendo no processo de 

bombeamento, sabe-se exatamente qual é a potência que está sendo 

instantaneamente transferida ao fluido bombeado. Sabendo-se qual é o rendimento 

da bomba, poder-se-á saber exatamente qual é a potência motora adequada para se 

fazer com precisão o acionamento da bomba em questão. 

 

 É o caso típico onde o processo de bombeamento atende diretamente os 

consumidores, sem a existência de reservatórios intermediários, podendo muitas 

vezes, porém, dependendo do projeto considerado, haver um reservatório na ponta 

depois dos consumidores, para reservar a partir da diminuição significativa da 

demanda pelos consumidores do sistema, conforme esquematizado na figura 14. 

BOMBA

VÁLVULA DE

Hg

REDE DE DISTRIBUIÇÃO

REDUÇÃO DE

PRESSÃO: VRP

Hg = Altura Geométrica MÉDIA

RESERVATÓRIO

RESERVATÓRIO DE PONTA

 

 

FIGURA 14: ESQUEMA DE SISTEMA COM DEMANDA VARIÁVEL. 

FONTE: O autor (2013). 

 

 Diz-se que o sistema está operando em seu ponto nominal de operação, 

quando todos os consumidores estão receptivos, ou seja, todas as válvulas de todos 

os consumidores, incluindo o reservatório de ponta, estão abertas e receptivas. Esta 

é a condição que deve ser considerada para se projetar a bomba a ser utilizada na 

elevatória com demanda variável. Nesta condição de máxima vazão, deve-se 

2.7 CURVAS TÍPICAS DE UM SISTEMA DE BOMBEAMENTO COM DEMANDA 

VARIÁVEL E DE UMA BOMBA HIDRÁULICA 
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considerar a pressão necessária a jusante da bomba para que a mesma seja 

corretamente dimensionada. 

 Um sistema típico de bomba e adutora para recalque de água tratada, tem 

curvas características conforme as esquematizadas na figura 15, onde o ponto Pop 

representa trabalho no ponto nominal de operação. 
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FIGURA 15: CURVAS TÍPICAS DE BOMBA E SISTEMA. 

FONTE: O autor (2013). 

 Curva 01: Curva típica de sistema totalmente receptivo, ou seja, comportando 

demanda máxima possível; 

 Curva 02: Curva típica de bomba hidráulica centrífuga; 

 Pop: Ponto nominal de operação, onde a pressão da bomba se iguala à 

contra pressão geométrica e de perdas de carga do sistema consumidor; 

 Qop: Máxima vazão operacional do sistema em metros cúbicos de água por 

hora (m³/h); 

 Hop: Altura manométrica de operação, comporta pela altura geométrica 

média do sistema consumidor, mais a somatória das perdas de carga 

distribuídas pela rede principal e suas derivações secundárias. 

 Hge: Altura geométrica do sistema elevatório. 
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 A curva 01, curva característica do sistema elevatório, é a que relaciona a 

altura manométrica total do sistema de elevação do líquido com a vazão de 

bombeamento. Esta curva é obtida lançando-se em um gráfico a vazão em abcissa 

e a sua correspondente altura manométrica (H) em ordenada. Para o traçado da 

curva H x Q do sistema elevatório é necessário definir os diâmetros das tubulações 

de sucção, recalque e do barrilete. No cálculo das perdas de carga para a 

construção da curva, não se deve utilizar coeficientes que levem a valores da perda 

de carga superiores aos que efetivamente ocorrerão, com o intuito de se obter maior 

segurança nos cálculos. Tal procedimento conduzira a informações falsas sobre o 

funcionamento do sistema elevatório, podendo mesmo ocasionar uma escolha 

inadequada de bombas [6], (pg. 243).  Como cada bomba é projetada, 

basicamente, para elevar uma determinada vazão (Q) a uma altura manométrica 

total (H) em condições de máximo rendimento, e à medida que o par Q e H se 

afastam das condições ótimas de operação, o rendimento da bomba tende a cair, 

informações falsas sobre o funcionamento do sistema podem levar o projetista a 

projetar sistemas elevatórios que trabalhem com baixa eficiência energética ou 

condições não devidamente ajustadas e projetadas para trabalho com máxima 

eficiência energética. 

 

 A técnica de controle de pressão de redes com demandas variáveis pode ser 

visualizada na figura 16. A curva número 01, representa a curva hipotética de 

sistema consumidor operando com demanda máxima. Representa a condição em 

que todos os consumidores servidos pela rede hidráulica de distribuição estão ativos 

e consumindo. A curva número 02, representa a curva hipotética de sistema 

consumidor onde parte dos consumidores deixou de consumir, ou seja, encontra-se 

trabalhando com demanda reprimida. A curva número 03, representa a curva 

hipotética de uma bomba hidráulica trabalhando com sua rotação nominal e a curva 

número 04, representa a curva hipotética de uma bomba hidráulica trabalhando 

abaixo de sua rotação nominal. 

 

2.8 COMPORTAMENTOS DE SISTEMAS CONSUMIDORES COM DEMANDA 

VARIÁVEL, COM E SEM CONTROLE DE PRESSÃO NA ADUTORA DE 

RECALQUE 
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FIGURA 16: CURVAS HIPOTÉTICAS DA BOMBA COM VELOCIDADES 

DIFERENTES. 

FONTE: O autor (2013). 

Quando o sistema está com consumo nominal, o ponto de operação é o 

ponto “Pop”, onde se opera com pressão imediatamente a jusante da bomba igual a 

“Hop” e vazão nominal igual a “Qop”. Quando não se tem controle de pressão na 

rede e o sistema passa a ficar com demanda reprimida, o novo ponto de operação 

passará a ser o ponto “Popsr”. A rede hidráulica e bomba ficam altamente 

pressurizadas com pressão igual a “Hosr” e a vazão do sistema passa a ter o valor 

igual a “Qosr”. O valor da potência absorvida pelo bombeamento neste caso é 

proporcional ao produto de “Hosr” por “Qosr”. Com a utilização de válvula reguladora 

de pressão na saída da bomba, a válvula promoverá uma migração pela curva 2 do 

sistema até que se atinja o ponto de operação de pressão nominal, ponto “Popfs”. A 

bomba trabalhará altamente pressurizada, com pressão igual a “Hocr” e vazão igual 

a “Qocr”, condição bastante prejudicial para a bomba. Neste caso, a potência total 

requerida para o bombeamento é proporcional ao produto de “Hocr” por “Qocr”, a 

potência útil requerida pelo bombeamento é proporcional ao produto de “Hop” por 

“Qocr” e a perda na válvula reguladora de pressão é proporcional ao produto de 

(Popcr – Popfs) x Qocr, caracterizada pela área com hachura oblíqua do gráfico. No 



43 
 

caso de se trabalhar com controle rotacional da bomba, sem a utilização de válvulas 

reguladoras de pressão, para a nova condição de consumo determinada pela curva 

característica número 2, a rotação deverá ser ajustada para que a bomba passe a 

trabalhar de acordo com a curva característica número 4. Neste caso, toda a 

potência de bombeamento requerida será proporcional ao produto de “Qocr” por 

“Hop”. No caso da curva 04 da figura 16, onde se faz o controle rotacional da bomba 

para manutenção de pressão nominal na bomba e rede, é usual fazer-se este 

controle através do controle de rotação do motor acionador da bomba. Como neste 

caso trabalha-se sem perdas em válvulas, aparentemente trabalha-se com maior 

eficiência energética. Todavia é usual atualmente na indústria usarem-se no 

acionamento de bombas hidráulicas, motores elétricos assíncronos de indução 

acionados por conversores de frequência, os quais permitem o controle e ajuste da 

velocidade dos motores. Quando os motores trabalham com menores frequências, 

suas perdas no ferro (Histerética e Foucault), também aumentam, com queda do 

fator de potência do trabalho realizado. Outros efeitos indesejáveis que acontecem 

quando se utiliza este tipo de técnica, é a produção de distorções harmônicas das 

tensões da rede, devido à técnica PWM utilizada pelos conversores de frequência 

para alimentar as cargas com frequência variável. Deve-se também se considerar 

que o conversor de frequência é um equipamento com determinado rendimento 

elétrico, o qual alimenta o motor e que, portanto ficando entre o motor a rede 

absorve energia para suprir o funcionamento de seus componentes. Há de se 

considerar também, que a própria bomba hidráulica trabalhando com rotações 

abaixo da rotação nominal, acaba também trabalhando com menor rendimento 

hidráulico. Assim, utilizando-se o sistema de manutenção de pressão da rede ao seu 

valor nominal através de válvula redutora de pressão, têm-se grandes perdas 

hidráulicas nesta válvula. Por outro lado, utilizando-se a técnica de controle 

rotacional da bomba para efetuar-se o controle de pressão da adutora, pelo controle 

rotacional do motor elétrico de indução alimentado por conversor de frequência, têm-

se perdas na própria bomba que trabalhará com menor eficiência em baixas 

rotações, maiores perdas elétricas e principalmente magnéticas no motor elétrico 

que trabalhará subcarregado com menores frequências, e perdas no conversor de 

frequência que trabalha com rendimento elétrico variável. Qual é a técnica que 

assegura trabalho de distribuição de água em redes hidráulicas, com maior 

eficiência no consumo de energia elétrica, mantendo-se a pressão nominal do 
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sistema de recalque? A comparação entre as eficiências energéticas destas técnicas 

é que se busca de forma experimental neste trabalho. 

 

 

 De acordo com artigo publicado por F. Vieira e H.M. Rosa [10], u’a maneira 

engenhosa para se trabalhar de forma a consumir-se quantidades mínimas de 

energia elétrica da rede elétrica de distribuição para realizar o trabalho de 

distribuição de água tratada, o que lhe confere alta eficiência em kW/l consumidos, é 

construir um sistema híbrido que utilize os seguintes recursos: Seja 

consumidor/produtor de energia elétrica, produtor de energia elétrica por turbinas 

eólicas e de armazenamento de energia potencial hidro bombeada. Estes sistemas 

devem ser constituídos por dois reservatórios, em que um está localizado a um nível 

baixo e os outros em uma elevação mais alta, com bomba, subestação elétrica, 

turbina hidrelétrica e geração de energia elétrica a partir de turbinas eólicas. O 

funcionamento do sistema deve ser da seguinte maneira: durante o horário de baixo 

consumo e ou quando existe uma tarifa variável aplicada para o consumo de energia 

elétrica, a energia eólica pode ser usada para bombear água para o reservatório 

superior; a energia armazenada no sistema hidro bombeado deve ser utilizada para 

gerar eletricidade quando a energia eólica não está disponível ou sempre que haja 

uma necessidade de produzir energia, pois quando o vento tem uma elevada 

variabilidade, este sistema de armazenamento pode ser utilizado para regular o 

fornecimento de energia. 

 De acordo com artigo publicado por Judith A. Barry [11], as áreas mais 

promissoras para intervenção no âmbito dos sistemas de abastecimento de água 

para aumentar a eficiência no consumo de energia elétrica são: melhorar o sistema 

de bombeamento, realizar rigorosa gestão vazamentos, automatizar as operações 

do sistema, e fazer o acompanhamento regular do processo de distribuição (de 

preferência com a medição rigorosa da utilização final). Segundo o autor, os 

investimentos nas melhorias para viabilizar o programa de intervenção, muitas vezes 

se pagam em meses, mas o melhor é fazê-los no prazo de um ano, e recuperar os 

seus custos em três anos. 

2.9 O ESTADO DA ARTE DOS PROCESSOS DE BOMBEAMENTO COM 

DEMANDA VARIÁVEL, CONTROLE DE PRESSÃO NAS ADUTORAS E 

MAXIMIZAÇÃO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 
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 De acordo com artigo de autoria de A. Marchi, A. R. Simpson e N. Ertugrul 

[12], estudos recentes têm sido feitos em processos de bombeamento com controle 

rotacional de bombas (bombas trabalhando com velocidade variável), variando-se o 

ponto de funcionamento da bomba para atender à demanda de velocidade de 

bombeamento. Segundo os autores, dependendo das características do sistema, 

essa abordagem pode levar a uma economia considerável de custos operacionais e 

do consumo de energia que pode diminuir significativamente. Um dos problemas na 

utilização de sistemas de bombeamento com velocidade variável, no entanto, é a 

eficiência total do arranjo do motor/bomba elétrica sob uma dada condição de 

operação. O trabalho teve como objetivo fornecer uma ampla discussão sobre os 

componentes do sistema de bombeamento que incorpora bombas de velocidade 

variável (incluindo motores elétricos, inversores de frequência e as próprias 

bombas), para fornecer uma visão de maneiras de aumentar a eficiência do sistema 

e, consequentemente, para reduzir o consumo de energia. Além disso, a atenção 

especial é dada à seleção de tipos de motor, calibragem, ciclo de trabalho de bomba 

(proporção de no prazo e período de tempo), perdas devido a falhas na instalação e 

motoras. Todos esses fatores afetam a eficiência do sistema de motor de 

acionamento/bomba. 

 Já de acordo e  segundo o professor Engenheiro Milton Tomoyuki Tsutiya da 

Universidade de São Paulo [5], um programa a ser empreendido com o objetivo de 

se estabelecer procedimentos operacionais para a obtenção de processos com 

maior eficiência, produtividade e rendimento energético em empresas de 

saneamento, reduzindo-se assim o valor dos gastos com custos de energia elétrica 

pode ser executado nessas empresas em seis diferentes etapas ou fases. São elas: 

 

a) PRIMEIRA FASE: Criar na empresa equipe composta por técnicos e Engenheiros 

com dedicação exclusiva ao programa, os quais deverão trabalhar na implantação 

das próximas cinco fases ou etapas; 

 

b) SEGUNDA FASE: Composta por ações que não implicam na redução do 

consumo de energia elétrica, mas que podem mostrar como diminuir os gastos com 

energia elétrica. Estas ações podem ter características apenas administrativas, as 

quais não requerem investimentos, mas também operacionais que vão requerer 

algum tipo de investimento em instalações e equipamentos. 
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- Ações Administrativas: As ações administrativas mais comumente aplicáveis 

podem ser classificadas em algumas tarefas tais como: 

Diagnósticos do sistema: Fazer diagnóstico do sistema global existente de consumo, 

com identificação dos pontos onde os valores de consumo podem ser considerados 

elevados. Este valor básico acima do qual o consumo deverá ser considerado 

elevado, deverá ser definido pela equipe envolvida no programa. Por exemplo, 

valores de consumo acima de 20 MWh/mês serão considerados valores de alto 

consumo e deverão ser analisados pelo programa para que se estude possível 

redução de gastos com energia elétrica; 

Conhecimentos do sistema tarifário brasileiro: A equipe envolvida com o programa 

deve adquirir perfeito domínio e conhecimento do sistema tarifário brasileiro de 

energia elétrica, o qual é determinado e regulamentado pela Agência de Energia 

Elétrica, ANEEL. 

Regularização de classe de faturamento: ou correção quando conveniente e 

necessário das classes de faturamento; 

Demandas: Regularização ou correção, quando necessário das demandas 

contratadas; 

Estruturas tarifárias: Alterações quando necessário e conveniente das estruturas 

tarifárias; 

Instalações desativadas: Análises do sistema para identificação de instalações sem 

utilização que deverão ser desativadas; 

Erros nas leituras de consumos: Conferências de leitura das contas de energia 

elétrica, identificando possíveis erros de leitura mesmo em locais onde a leitura seja 

efetuada de maneira eletrônica, com o objetivo de identificar erros de leitura ou 

possíveis deteriorações do sistema consumidor; 

Tarifas elétricas diferenciadas: Negociações com as companhias fornecedoras de 

energia elétrica de valores de tarifas e operações emergenciais. 

- Ações Operacionais: São ações que vão requerer algum tipo de investimento em 

instalações e equipamentos. Podem ser classificadas em algumas tarefas tais como: 

Fator de potência: Correções do fator de potência dos motores das instalações pela 

utilização ou regularização de bancos de capacitores; 

Alterações de tensão de alimentação: Consiste em modificar o padrão de entrada de 

baixa para alta tensão, onde as tarifas para consumo são mais econômicas e existe 
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maior confiabilidade no fornecimento de energia (probabilidade menor de interrupção 

no fornecimento de energia elétrica); 

Fatores de cargas: Melhorias no fator de carga da instalação, no caso de 

consumidores com entradas padrões em Alta Tensão. O FC (fator de carga) é 

definido como a relação matemática entre a Potência média e a Potência Máxima 

consumida pela instalação. Por exemplo, uma instalação, a qual trabalhou 6 horas 

com 150 cv, 4 horas com 300 cv e 2 horas com 450 cv, ficando 12 horas em 

repouso. Logo, a energia total consumida pelo sistema foi de 

[(6x150+(4x300)+2x450)]=3000 cv hora. Potência média=3000/24=125 cv e o FC = 

125/450 = 0,3125. 

 

c) TERCEIRA FASE: Composta por ações que vão implicar na diminuição do 

consumo de energia elétrica para se executar os mesmos trabalhos requeridos pelos 

sistemas saneamento. Trata-se de aumentar a eficiência no consumo de energia 

elétrica e estas ações normalmente requerem investimentos em manutenções, 

melhoramentos, novos equipamentos e obras para modificações dos projetos das 

instalações. As ações propostas são a seguintes: Reduções nas alturas 

manométricas, redução no volume de água a ser bombeado e aumento no 

rendimento do conjunto motor e bomba. 

- Redução das alturas monométricas. Alturas manométricas nos sistemas de 

bombeamentos são compostas pelas alturas geométricas mais as perdas de cargas 

nas tubulações de circulação dos fluidos. Para examinar-se esta possiblidade de 

redução então, devem ser analisados estes dois fatores. Reduções das alturas 

geométricas: A faixa adequada de pressões recomendadas pela norma ABNT NBR 

12.218/1994 para as tubulações de distribuição são estática máxima de 500 kPa (50 

mca) e dinâmica mínima de 100 kPa (10 mca). Segundo o professor Tsutiya [6], 

manter as pressões de rede sob controle é muito importante, uma vez que estão 

diretamente relacionadas com as chamadas “perdas de água”, seja produzindo 

vazamentos por demasiados esforços mecânicos nas tubulações, seja pela 

alimentação das vazões dos vazamentos existentes. Reduções de perdas de 

cargas: Estas ações compreendem diversas análises dos sistemas, compreendendo 

verificações se os diâmetros das tubulações são adequados às vazões requeridas, 

se a tubulações estão com incrustações que levam a grandes perdas de cargas e 

requerem revestimentos internos ou limpezas, se existem ou não acúmulos de ar 
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nas tubulações de condutos forçados e se alguma medida para remoção mecânica 

deste ar deve ser executada, como estão as disposições das tubulações nas 

elevatórias e entradas e saídas dos reservatórios e finalmente, analisar a existência 

ou não da formação de vórtices em poços de sucção de estações elevatórias e 

reservatórios de distribuição para eliminá-los ou suprimi-los. Segundo o professor 

Tsutiya [6], pesquisas efetuadas em alguns sistemas operados pela SABESP 

(Companhia de Saneamento do estado de São Paulo), concluiu-se que a redução 

das perdas de cargas nas tubulações pode trazer economia no consumo de energia 

elétrica de até 40% e a implantação da automação pode reduzir o custo de energia 

em até 25%. 

- Redução no volume de fluido (água ou esgoto) bombeado. Considerando-se 

que um valor de consumo de energia elétrica levantado para se produzir um metro 

cúbico (1m³) de água tratada é de 0,6 kWh/m³ [6], (pg. 304), diminuir a quantidade 

produzida sem prejudicar a demanda certamente significará diminuir o consumo de 

energia. Para tanto, as ações neste caso deverão ser direcionadas para estabelecer-

se um rigoroso “controle de perdas de água” e promover o esclarecimento dos 

consumidores quanto ao “uso racional da água”. 

Controles de perdas de água. No Brasil, as perdas são calculadas como a diferença 

entre o volume de água produzido e disponibilizado à adução e distribuição 

(macromedição em m³) e o volume contabilizado (micromedição efetuada pelos 

hidrômetros instalados nas ligações em m³), ou seja, o índice de perdas é calculado 

como a porcentagem do volume produzido disponibilizado que não é faturado pela 

concessionária (Azevedo Netto et al., 1998) pela expressão: Ip = [(Vp – Vm)/Vp] x 

100, onde Ip é o índice de perdas, Vp é o volume de água produzido e 

disponibilizado para adução e distribuição (macromedição) e Vm é o volume medido 

em hidrômetros das ligações prediais (micromedição). Todavia existem perdas de 

água em todo o processo de produção (captação, adução de água bruta, tratamento, 

reservação e adução de água tratada) e distribuição da água tratada. Assim, um 

bom programa para promover redução de gastos com energia elétrica por 

diminuição de perdas de água, deve abranger todo o processo de produção e não 

somente ao relativo ao de melhoramento do índice oficial de perdas de água, 

calculado pelas empresas de saneamento. Outros países como Japão, Estados 

Unidos, Inglaterra e outros, as empresas de saneamento adotam outros conceitos 

para o cálculo de perdas de água. Para finalidade didática, podem-se dividir as 



49 
 

perdas em físicas e não físicas. Nos processos de produção e distribuição é que 

ocorrerão as perdas físicas de água. Estes processos são compostos basicamente 

de captação, onde podem ocorrer perdas nas limpezas de poços de sucção e caixas 

para decantação (quando existirem); aduções da água bruta onde poderão ocorrer 

perdas por vazamentos das adutoras; tratamento onde poderão ocorrer perdas por 

vazamentos nas estruturas, extravasamentos, lavagens de filtros e decantadores; 

reservação onde poderão ocorrer perdas por vazamentos pela estrutura, limpezas e 

extravasamentos acidentais; adução da água tratada onde poderão ocorrer perdas 

por vazamentos em adutoras e descargas; distribuição onde poderão ocorrer perdas 

em descargas e vazamentos nas redes e em seus ramais. Segundo o professor 

Milton [6], as ações mais importantes para se exercer um controle eficaz de perdas 

físicas são fazer-se o gerenciamento das redes, pesquisa de vazamentos e redução 

no tempo de reparo dos mesmos e o controle das pressões nas redes de adutoras. 

Como a manutenção das pressões nas adutoras dentro de faixas normatizadas 

ideais está diretamente relacionada com a produção e alimentação dos vazamentos, 

seu controle é de fundamental importância no trabalho de evitar e diminuir as perdas 

físicas do sistema de produção e distribuição. Estudos realizados na RMSP (rede 

municipal de distribuição de São Paulo) por Sarzedas, Ramos e Matsuguma (1999) 

apresentaram os seguintes resultados: Em regiões com pressões em torno de 40 

mca, a taxa de vazamentos oscilou em torno de 1,29 m³/h/km e em regiões onde 

mais de 50% da rede tem pressões superiores a 60mca, a taxa foi de 2,36 m³/h/km. 

As perdas não físicas são representadas principalmente por ligações clandestinas e 

não hidrometradas, por hidrômetros que submedem e parados (travados) e erros de 

leituras. Os controles possíveis para a limitação das perdas não físicas são: Na 

macromedição os macros medidores devem ser conservados aferidos e em perfeito 

estado de funcionamento, trabalhando dentro de seus limites de precisão; Nas 

micromedições, os micros medidores devem ser de boa precisão (classe “C” e não 

“B”), bem e corretamente instalados e substituídos quando avariados; Na questão 

das ligações clandestinas, deve-se adotar gestão comercial para recadastramento 

dos consumidores para evitando-se ou limitando-se ao máximo as ligações 

clandestinas, fraudes e não cadastramento imediato de novas ligações. 

Usos racionais da água. Nas últimas décadas, com o crescimento populacional das 

grandes cidades e poluição dos recursos hídricos, torna-se cada vez mais escasso o 

recurso natural água. A perspectiva de escassez tem motivado a criação de 
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programas de conservação da água, através de seu uso racional. Uma campanha 

desta natureza, deve basicamente atuar em três distintas áreas: Conscientizar a 

população a promover manutenções hidráulicas nas edificações que evitem os 

desperdícios (vazamentos principalmente); Conscientizar a população a utilizar em 

suas instalações hidráulicas, equipamentos economizadores de água (como por 

exemplo, a utilização de torneiras com fechamento automático em 6 segundos); 

Conscientizar a população a evitar a todo curto, o desperdício na utilização de água 

(por exemplo, evitando banhos excessivamente demorados); 

Os benefícios decorrentes do uso racional de água são a disponibilização de mais 

água, evitarem-se investimentos em novas captações, diminuição do volume de 

esgoto a coletar e diminuição do consumo de energia elétrica. 

- Aumento do rendimento dos conjuntos motor e bombas: Consistem em 

procurar substituir, o que na grande maioria dos casos requer altos investimentos 

em equipamentos, os motores e bombas de baixo rendimento das instalações, por 

equipamentos de alto rendimento ou de melhor rendimento energético. Isto significa 

substituírem-se motores, bombas e conjuntos motobombas das instalações de 

bombeamentos. 

 

d) QUARTA FASE: Consiste em tomar ações que promovam alterações nas 

maneiras de operar os sistemas de abastecimento de água e recalque de esgoto. 

Segundo o professor Milton [5], as principais alterações operacionais que podem 

reduzir substancialmente os custos com energia elétrica são a Alteração do sistema 

de bombeamento-reservação, a utilização de métodos operacionais que permitam 

controle de vazão em função da demanda e a alteração nos procedimentos 

operacionais de estações de tratamento de água. 

- Alteração do sistema de bombeamento-reservação: No Brasil, o método 

tradicionalmente utilizado é o de projetar conjuntos de bombeamento que atendam a 

demanda máxima diária, bombeando continuamente durante 24 horas de modo a 

manter os reservatórios cheios ou com um nível de água pré-determinado. Com a 

finalidade de se procurar alternativas para se alterar o sistema de bombeamento e 

reservação, deve-se levantar a curva real de consumo de água fornecido pelo 

reservatório, de forma que se possam utilizar conjuntos de bombeamento de menor 

potência e que possam funcionar apenas fora dos períodos de tempo denominado 

“horários de ponta”, determinados pelas concessionárias de energia elétrica, onde o 
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preço da Energia elétrica e da demanda contratada (potência elétrica) são mais 

caros. 

- Utilização de métodos operacionais que permitam o controle de vazões e 

pressão para abastecimento de água com demanda extremamente variável: Em 

um sistema de abastecimento, quando o processo de recalque por bombeamento é 

feito diretamente para o usuário consumidor, é necessário controlar a vazão em 

função do consumo variável. Na figura 17, mostra-se esquematicamente, como é o 

funcionamento deste tipo de configuração arquitetônica de rede para distribuição e 

reservação de água potável. 

BOMBA

VÁLVULA DE

Hg

REDE DE DISTRIBUIÇÃO

REDUÇÃO DE

PRESSÃO: VRP

Hg = Altura Geométrica

RESERVATÓRIO

 

FIGURA 17: SISTEMA DE BOMBEAMENTO COM CONSUMO VARIÁVEL 

FONTE: O autor (2013). 

 

 Este tipo de abastecimento deverá ser realizado onde os estudos 

econômicos financeiros mostrarem que o sistema tradicional de abastecimento com 

a utilização de reservatórios, tem custos mais elevados. Para fazer-se o controle das 

vazões em função das demandas, faz-se necessário utilizarem-se técnicas 

operacionais e equipamentos que possam proporcionar controle dinâmico das 

pressões de bombeamento, considerando-se estarem as duas grandezas físicas, 

intrinsecamente relacionadas em equipamentos através de suas curvas de vazão 

(Q) versus pressão (H). O objetivo do controle de vazões é manter a pressão em 

valores pré-estabelecidos, pois casos este controle não seja feito, à medida que a 

demanda diminui, a pressão de descarga das bombas aumenta, podendo inclusive 
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atingir pressões de “shut off” ou “pressão máxima com vazão nula”, aumentando 

consequentemente as pressões nas redes as quais podem comprometer sua 

resistência mecânica, produzir vazamentos e aumentar vazões de vazamentos 

existentes. Quando a demanda aumenta, a pressão da bomba diminuirá 

prejudicando os consumidores localizados nos pontos mais altos alimentados pela 

rede. Os principais métodos viáveis em engenharia atualmente para se fazer o 

controle de pressões nas redes em função de demandas variáveis, são pela 

utilização de válvulas redutoras de pressão, pela utilização de bombas operando em 

paralelo e pelo controle rotacional da bomba. 

Controle de vazão e pressão por meio de válvulas redutoras de pressão (VRP): 

Método largamente utilizado, que consiste em controlar a pressão/vazão criando 

uma resistência adicional na rede de forma a modificar a curva característica do 

sistema. 

Controle de vazão através de operação de bombas em paralelo: Também é prática 

utilizada, para controle de vazão, porém de difícil controle de pressão da rede, uma 

vez que cada bomba é responsável por uma parcela da vazão total recalcada. O 

controle de pressão deve acontecer em degraus, e nem sempre esta é a condição 

ideal para o atendimento a sistemas com alto grau de variação de demanda; 

Controle de vazão pela variação rotacional da bomba: De acordo com a equação 02, 

na página 31, a altura manométrica ou pressão de saída de uma bomba centrífuga 

girando a determinada rotação, é diretamente proporcional ao produto do quadrado 

da razão entre esta rotação e sua rotação nominal e sua pressão à rotação nominal. 

Como é a pressão de saída da bomba que determinará a vazão do sistema onde 

opera considerando-se sua curva característica de vazão por altura manométrica, 

uma boa maneira técnica para se controlar as vazões e pressões dos sistemas de 

bombeamentos, é através da variação rotacional das bombas de recalque. As 

bombas são acionadas por motores com eixos mecanicamente acoplados aos eixos 

das bombas de forma que, existem várias formas de se obter rotações variáveis em 

bombas. As consideradas mais importantes e viáveis na engenharia são: 

Utilização de máquinas elétricas de corrente contínua: O acionamento das bombas 

será realizado por motor de corrente contínua; 

Utilização de conversores de frequência: O acionamento das bombas será realizado 

por motor de indução alimentado eletricamente por conversor de frequência. Este 

atualmente é o processo mais largamente utilizado pelas empresas de saneamento 
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responsáveis pela produção e distribuição de água tratada para a população 

brasileira. O controle rotacional da bomba será feito através do controle de rotação 

do motor elétrico de indução que a aciona. A velocidade rotacional deste motor será 

controlada através da utilização de um conversor eletrônico de frequência, que será 

a fonte de tensão e energia para o motor. Para manter a pressão da rede em seu 

valor nominal e igual ao nominal de projeto da bomba, o conversor de frequência 

deve receber um sinal elétrico de sensor de pressão, que pode ser de 0-10 Vcc ou 

4-20 mA, proporcional ao valor da pressão existente na rede. O conversor de 

frequência, ao receber o sinal do sensor, compara-o ao valor pré-estabelecido como 

nominal, denominado “set point”. Se o sinal de pressão estiver maior que o nominal, 

o conversor alterará a frequência fornecida ao motor para menos, diminuindo assim 

a velocidade do motor. Se o sinal de pressão estiver menor que o nominal, o 

conversor alterará a frequência fornecida ao motor para frequência maior, 

aumentando assim a velocidade do motor. Este processo é realizado por um 

controlador do tipo PID interno ao conversor, e somente chegara ao final quando a 

velocidade do motor for tal que a pressão requerida na adutora seja alcançada. A 

figura 18, reprodução da figura ilustradora nº 09, mostra a montagem de um sistema 

com controle rotacional da bomba através da utilização de conversor de frequência 

realimentado com valor instantâneo da pressão da rede, para a manutenção da 

pressão da mesma em valor previamente determinado. 

MOTOR

MOTOR

BOMBA

LINHA DE RECALQUE DE ÁGUA

CONVERSOR

REDE (60HZ)

SENSOR DE PRESSÃO

SINAL DE TENSÃO (0-10VCC ou 4-20mA)

ALIMENTAÇÃO
MOTOR

 

 

FIGURA 18: REALIMENTAÇÃO COM SINAL ELÉTRICO DE PRESSÃO. 

FONTE: O autor (2014). 

 

Utilização de motores de combustão interna: O acionamento das bombas será feito 

pela utilização de motor de combustão interna; 
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Utilização de acoplamentos entre motor e bomba: O acionamento das bombas será 

efetuado, instalando-se acoplamentos especiais entre os eixos da bomba e motor, 

dos tipos eletromagnéticos ou hidráulicos. 

 Segundo Willians e Kibik (1963) [7], os variadores de rotação são 

recomendados para os sistemas em que a altura geométrica de recalque é menor 

que a somatória das perdas de carga ao longo da tubulação. 

 

- Alteração nos procedimentos operacionais de estações de tratamento 

(ETAS): O processo típico de tratamento de água de uma estação de tratamento 

obedece ao fluxograma colocado na figura 19. 
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FIGURA 19: FLUXOGRAMA DE FUNCIONAMENTO DE UMA ETA. 

FONTE: O autor (2013). 

 

 Todos os processos operacionais consomem energia na forma de 

bombeamentos diversos e trabalhos motores tais como bombas para dosagem de 

produtos químicos, misturadores, bombas para lavagem de filtros e recalque de 

água reaproveitada, bombas para lavagem de decantadores e recalque de água a 

ser reaproveitada, bombas para recalque de água com lodo para adensadores, 

bombas para recalque de lodo, motores elétricos para o acionamento das 
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centrífugas que trabalham com água adensada para a produção de lodo e assim por 

diante. As recomendações básicas que se podem fazer neste caso, é que todos os 

equipamentos consumidores de energia elétrica sejam operados apenas no período 

“fora de ponta” estabelecido pela concessionária de energia elétrica e que, se 

necessário, os motores elétricos utilizados para a execução dos processos sejam 

substituídos por máquinas de alto rendimento. Recomenda-se também a 

substituição de bombas centrífugas por equipamentos que tenham o melhor 

rendimento possível, ou seja, sejam fabricados com tecnologia que proporcione à 

bomba centrífuga, rendimentos mecânicos diferenciados. 

 

e) QUINTA FASE: Redução do custo no consumo de energia elétrica pela 

automação dos sistemas de produção e distribuição de água tratada. 

 Controle automático de processos e supervisão destes processos são dois 

conceitos inseparáveis dentro da tecnologia GLOBAL de Automação Industrial. A 

automação de processos, consiste na substituição da ação humana por dispositivos 

que executem as etapas de um processo ou sub processo de uma atividade 

industrial global. Para tanto se faz necessário um sensoriamento das etapas do 

processo, processamento das informações e conhecimento do estado das variáveis 

que caracterizam o processo. É possível fazer-se o sensoriamento das etapas do 

processo através de sensores eletrônicos, o processamento das informações 

através de micro controlador ou CLP (Controlador Lógico Programável) e o 

conhecimento do estado das variáveis através de sistema supervisório, 

representado por software dedicado, instalado em computador de controle. As 

informações processadas devem ser transmitidas ao computador através de meio de 

comunicação eletrônico (rede local, linha telefônica, rádio ou outra qualquer). Os 

programas processadores de informações do processo acontecem de forma 

automática, mas podem permitir interferência humana operacional a partir do 

computador supervisório. Por estas razões, é de fundamental importância para o 

projetista da automatização de processos, os conhecimentos detalhados de como 

deve funcionar o sistema com todos os seus processos e também dos equipamentos 

eletromecânicos envolvidos nestes processos. Para que se possa entender o 

conceito de automação e controle supervisionado de um sub processo, verifiquemos 

o seguinte exemplo: Bombeamento de água tratada por máquina (bomba) de 500 cv, 

acoplada a motor elétrico de 600 cv. Considerem-se as seguintes condições para a 
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ocorrência do processo: a máquina somente deverá estar ligada se houver pressão 

de sucção maior que 5 mca, sua válvula de recalque deverá estar totalmente aberta 

e a pressão de recalque for menor que 50 mca. Deve desligar-se automaticamente 

se a pressão superar os 50 mca e somente religar para pressões inferiores a 15 

mca. Deve estar ligada 21 horas por dia e não pode trabalhar em horário de ponta 

(das 18h às 21h),  mas deve ser possível ligar e desligar a máquina pelo sistema 

supervisório sob qualquer condição de modo manual (sem intertravamentos, 

excetuando-se no horário de ponta). Todavia, o sistema deve ser programado para 

permitir que se façam apenas três partidas da máquina por hora, espeçadas umas 

das outras de pelo menos quinze minutos. Assim, as maneiras de se economizar 

energia com a automatização do sistema neste caso são as seguintes: não se 

permitir trabalho com altas pressões na adutora (a máquina será desligada), não 

poder operar em horário de ponta e não permitir que os operadores danifiquem as 

máquinas por excesso de partidas consecutivas, o que pressupõe conhecimento 

pelo projetista de equipamentos eletromecânicos. 

 

f) SEXTA FASE: Redução dos gastos com energia elétrica devido à geração própria 

de energia. Neste caso devem se estudadas as viabilidades econômicas de se 

investir em: 

- Construções de pequenas centrais hidroelétricas: 

 Trata-se de se construir PCH’s, para suprir parte do consumo próprio de 

energia elétrica e, 

- Geradores a Diesel ou gás natural para trabalhar nos horários de ponta 

estipulados pelas concessionárias. 

 Para Pereto (1997) [8], possuir grupo gerador não é simplesmente uma 

questão de possibilidade de economia de energia elétrica, mas também uma 

permanente garantia de funcionamento das instalações (o que impossibilita perdas 

por lucros cessantes). 
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No trabalho realizado para elaboração desta dissertação, foram feitos ensaios 

cujos resultados permitem a comparação quantitativa e qualitativa do consumo de 

energia elétrica entre as três diferentes maneiras de se trabalhar com recalque para 

distribuição de água em rede hidráulica com demanda variável. As três maneiras a 

serem consideradas foram as seguintes: 

 Bombeamento com demanda variável, sem o controle de pressão na rede; 

 Bombeamento com demanda variável, com o controle de pressão na rede 

feito com a utilização de válvula redutora de pressão; 

 Bombeamento com demanda variável, com o controle de pressão na rede 

efetuado através do controle rotacional da bomba, cujo motor acionador é 

alimentado eletricamente com conversor de frequência de última geração. 

Para tanto, projetou-se um sistema de pequeno porte para testes de laboratório, 

de forma a simular um sistema real de abastecimento utilizado pelas empresas 

brasileiras de saneamento. Tal sistema está esquematizado na figura 20 e sua 

montagem real, pode ser observada nas figuras 29, 30, 34 e 35 do item 3.2, 

montagens eletromecânicas de laboratório. 

Realizaram-se para o sistema assim montado, quatro diferentes “modalidades” 

de ensaios com cada um deles, diferentes finalidades. 

A primeira modalidade de ensaio realizado, composto por três simulações, 

objetivou determinar se o comportamento de pressão por vazão do sistema de 

simulação era semelhante aos dos sistemas reais de consumo com demanda 

variável. 

A segunda modalidade de ensaio realizado, composto por duas simulações, 

objetivou determinar se o comportamento da bomba centrífuga para duas diferentes 

velocidades rotacionais era semelhante ao comportamento real de bombas 

centrífugas trabalhando em sistemas reais de abastecimento. 

A terceira modalidade de ensaio realizado, composto por uma simulação, 

objetivou determinar, em sistema consumidor com demanda variável, o consumo de 

potência ativa do motor da bomba em função da demanda ou vazão, com controle 

de pressão de recalque na rede de distribuição através da utilização de VRP. 

A quarta modalidade de ensaio realizado, composto por uma simulação, 

objetivou determinar, em sistema consumidor com demanda variável, o consumo de 

potência ativa do motor da bomba em função da demanda ou vazão, com controle 

3 DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL, MATERIAIS E MÉTODOS 
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de pressão de recalque na rede de distribuição por controle rotacional da bomba, 

acionada por conversor eletrônico de frequência. 

Na figura 20, mostra-se como se montou os dispositivos, equipamentos de 

produção e equipamentos de medição para realização dos experimentos que 

permitissem a geração de informações e dados necessários para a elaboração de 

tabelas e curvas, necessários para comparar as eficiências energéticas das 

diferentes três técnicas de bombeamento em rede com demanda variável. 
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FIGURA 20: MONTAGEM DE LABORATÓRIO. 

FONTE: O autor (2013). 

 

 Assim, para as quatro modalidades de ensaios planejados, foram realizadas 

sete simulações de bombeamento. Para todos os tipos de ensaios realizados, foram 

elaborados tabelas e gráficos correspondentes. Para a finalidade da execução dos 

gráficos, utilizou-se o software EXCEL da Microsoft e para cada gráfico elaborado, 
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adicionou-se a função “linha de tendência” para modelamento da curva, que gerou 

uma respectiva equação teórica para cada gráfico assim elaborado. 

 

 

Os materiais e recursos utilizados, para elaboração do trabalho objeto da 

dissertação, de forma global, foram os seguintes: 

 

 

Multimedidor de qualidade de energia elétrica fabricado pela EMBRASUL 

Indústria eletrônica Ltda., denominado “Analisador de Energia RE6000”. Este 

equipamento foi utilizado para efetuarem-se as medições de todas as grandezas 

elétricas características da alimentação elétrica do sistema experimental. 

 

FIGURA 21: MEDIDOR DE POTÊNCIAS EMBRASUL. 

FONTE: O autor (2013). 

 As grandezas medidas foram: Tensões de fase, Correntes de linha, Potência 

Ativa, Potência reativa, Potência aparente e fator de potência, para cada uma das 

fases do sistema trifásico utilizado. A figura 21 mostra uma imagem do analisador. 

 

3.1 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

3.1.1 Medidor de potência 
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Conversor de frequência marca DANFOSS, fornecido pela DANFOSS do 

Brasil para a realização das experiências. O modelo do equipamento utilizado é o 

VLT HVAC DRIVE, “made in Denmark”, potência de saída de (3,7 kW) ou 5 cv, 220 

volts. A figura 22 mostra uma imagem do conversor de frequência utilizado. 

 

 

FIGURA 22: CONVERSOR DE FREQUÊNCIAS DANFOSS. 

FONTE: O autor (2013). 

 

 

 

 

3.1.2 Conversor de frequência 
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Motor elétrico de 3,7 kW ou 5 cv, 3.500 rpm, rendimento de 87,6%, fator de 

potência igual a 0,8700, 220 volts para 12,7 amperes, marca WEG, alto rendimento 

PLUS, acionando bomba centrífuga hidráulica marca KSB, modelo KSB 

MEGABLOC 32-125, ponto de operação de 25,2 m³/h para pressão igual a 25 mca. 

A figura 23 mostra uma imagem do monobloco bombeador utilizado, constituído pelo 

acoplamento de motor elétrico assíncrono de indução e bomba hidráulica centrífuga. 

 

 

 

 

 

FIGURA 23: MONOBLOCO DE MOTOR WEG E BOMBA KSB. 

FONTE: O autor (2013). 

 

 

 

 

3.1.3 Monobloco motor e bomba KSB 
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Medidores de pressão digitais marca ifm, fabricados pela ifm na Alemanha e 

distribuído pela ifm electronic Ltda em São Paulo, escala de medição de zero a 10 

bar. Estes medidores de pressão têm saídas de sinais de tensão e de corrente 

elétrica proporcionais aos valores de pressão medidos. Trabalham com precisão de 

0,02 bar. Os sinais de tensão são de (0-10) volts e o de corrente, de 4 a 20 mA. A 

figura 24 mostra uma imagem dos dois sensores de pressão utilizados no 

experimento de laboratório. 

 

 

 

 

 

FIGURA 24: MEDIDORES DE PRESSÃO. 

FONTE: O Autor (2013). 

 

 

 

 

 

 

3.1.4 Medidores de pressão 
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 Marca KROHNE/CONAUT, modelo IFC300F, IP67, saída de 4-20 mA, 

trabalhando em conjunto com tubo OPTIFLUX KC 2000F/6, 50 mm, 36 m³/hora, 

IP68. A figura 25 mostra uma imagem do medidor eletrônico de vazão, utilizado no 

experimento de laboratório. 

 

 

 

 

 

FIGURA 25: MEDIDOR DE VAZÃO. 

FONTE: O autor (2013). 

 

 

 

 

 

 

3.1.5 Medidor de vazão 
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Caixa retangular com capacidade de 1200 litros de água, para simulação de 

bombeamento com circuito hidráulico fechado. A água utilizada para bombeamento 

foi água potável tratada, própria para distribuição para consumo da população. A 

figura 26 mostra uma imagem do reservatório de 1200 litros de água tratada, 

utilizado no experimento de laboratório. 

 

 

 

 

 

FIGURA 26: FONTE FORNECEDORA DE ÁGUA. 

FONTE: O autor (2013). 

 

 

 

 

 

3.1.6 Fonte de água 
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Rede elétrica trifásica da concessionária com tensão nominal de linha de 

220 volts e de fase de 127 volts. A figura 27 mostra uma imagem da tomada de 

tensão trifásica da rede alimentando disjuntor tripolar de 40 amperes, utilizado no 

experimento de laboratório. 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 27: FONTE FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA. 

FONTE: O autor (2013). 

 

3.1.7 Fonte de energia 
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Válvulas (duas peças) manuais do tipo esfera para simulação de demanda 

variável em sistemas de bombeamento hidráulicos, pelo controle de fluxo de fluido 

ou de vazão. Uma das válvulas, a instalada depois do medidor de vazão simula a 

demanda variável e a outra válvula, instalada próxima ao motor, simulará, quando 

necessário, a redução de pressão na rede, ou seja, simulará o funcionamento de 

uma válvula reguladora de pressão ou VRP. A figura 28 mostra imagem das válvulas 

V1 e V2, com acionadores pintados em amarelo as quais foram utilizadas no 

experimento de laboratório. 

 

  

FIGURA 28: VÁLVULAS V1 E V2 DE RESTRIÇÃO. 

FONTE: O autor (2013). 

 

3.1.8 Válvulas para restrição de fluxo hidráulico 
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A figura 29 mostra a imagem do painel elétrico montado com conversor de 

frequência sensores de pressão, entrada de energia e sistema de partida direta para 

o conjunto motobomba, utilizado no experimento de laboratório. 

 

 

 

FIGURA 29: PAINEL ELÉTRICO COM CONVERSOR DE FREQUÊNCIA E 

MEDIDORES DE PRESSÃO. 

FONTE: O autor (2013). 

 

 

3.2 MONTAGENS DO ARRANJO EXPERIMENTAL 

3.2.1 Montagem do painel elétrico com conversor de frequência 
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 A figura 30 mostra a imagem do analisador de energia, montado com TC’s 

do tipo “bobina de Rogowski” para medição de corrente elétrica fornecida e ligações 

às fases da rede de alimentação, para medições de tensões e potências. 

 

 

FIGURA 30: MONTAGEM NA BANCADA DE TESTES DO ANALISADOR DE 

ENERGIA UTILIZADO PARA EFETUAR AS MEDIÇÕES DE POTÊNCIAS. 

FONTE: O autor (2013). 

3.2.2 Montagem do analisador de energia na bancada de testes 
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 A figura 31 mostra a imagem do analisador de energia, em processo de 

medição de tensões de fase da rede de alimentação utilizada no experimento de 

laboratório. 

 

 

 

 

 

FIGURA 31: ANALISADOR DE ENERGIA – MEDIÇÃO DE TENSÕES DE FASE. 

FONTE: O autor (2013). 
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A figura 32 mostra a montagem dos sensores de pressão no painel elétrico 

montado com conversor de frequência, entrada de energia e sistema de partida 

direta para o conjunto motobomba, utilizado no experimento de laboratório. 

 

 

 

 

FIGURA 32: MONTAGEM DOS MEDIDORES DE PRESSÃO ifm. 

FONTE: O autor (2013). 

 

 

 

 

3.2.3 Montagem dos medidores de pressão em painel 

elétrico 
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A figura 33 mostra a imagem da montagem do medidor eletrônico de vazão, 

da forma como foi utilizado no experimento de laboratório. 

 

 

 

 

 

FIGURA 33: MEDIDORES DE VAZÃO KROHNE / CONAUT. 

FONTE: O autor (2013). 

 

 

 

 

3.2.4 Montagem do medidor de vazão Krone 



72 
 

 

A figura 34 mostra a imagem da montagem do reservatório de 1200 litros de 

água tratada, utilizada em processo de recirculação no experimento de laboratório. 

 

 

 

 

 

FIGURA 34: MONTAGEM DO BARRILETE COM A MOTOBOMBA, AS VÁLVULAS 

V1 E V2 E O TANQUE COM ÁGUA. SISTEMA DE RECIRCULAÇÃO DE ÁGUA 

PARA SIMULAÇÃO DE DEMANDA VARIÁVEL. 

FONTE: O autor (2013). 

 

3.2.5 Montagem do sistema de recirculação de água para realização de ensaios 

de vazão com demandas variáveis 
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A figura 35 mostra imagem que procura dar uma visão geral da montagem 

de todos os materiais, equipamentos e recursos utilizados para execução do 

experimento de laboratório. 

 

 

 

 

 

FIGURA 35: VISÃO GERAL DO SISTEMA MONTADO PARA SIMULAÇÃO DE 

BOMBEAMENTO DE ÁGUA COM DEMANDA VARIÁVEL. 

FONTE: O autor (2013). 

3.2.6 Visão geral da montagem experimental do sistema de ensaios 
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A descrição do funcionamento da estrutura projetada para realização dos testes 

de laboratório, visualizável na figura 20 da pg. 58, simuladora de sistema real de 

abastecimento com demanda variável, utilizado pelas empresas brasileiras de 

saneamento para distribuição de água, faz-se da seguinte maneira:  

 Válvula “V2”: Utilizada para a simulação de perda de carga variável de 

sistema com demanda variável de vazão; 

 A válvula “V1”: Utilizada para simular uma VRP (válvula redutora de pressão); 

 Sensor de pressão P1: Utilizado para medir a pressão de saída da bomba, a 

montante da válvula de simulação de uma VRP; 

 Sensor de pressão P2: Utilizado para medir a pressão da rede, a jusante da 

válvula simuladora de uma VRP; 

 O medidor de vazão eletrônico, instalado em para tubulação de 50 mm, para 

obter-se boa precisão de leitura; 

 Tanque com 1.200 litros de água tratada, recirculável para evitarem-se perdas 

desnecessárias de água. Assim, essa montagem trabalhou com altura 

geométrica nula, porém com pequena pressão medida inicial; 

 Medidor de grandezas elétricas: Utilizou-se para esta finalidade, um 

analisador de energia de precisão para se medir todos os tipos de grandezas 

elétricas envolvidas no experimento tais como tensões elétricas, correntes 

elétricas, potências ativas, reativas e aparentes, fatores de potência e 

distorções harmônicas ocorridas. 

 Conjunto motobomba para bombeamento de processo: Motor elétrico de 3,7 

kW ou 5 cv, 3.500 rpm, rendimento de 87,6%, fator de potência igual a 

0,8700, 220 volts para 12,7 amperes, marca WEG, alto rendimento PLUS, 

acionando bomba centrífuga hidráulica marca KSB, modelo KSB MEGABLOC 

32-125, ponto de operação de 25,2 m³/h para pressão igual a 25 mca. 

 

 

A primeira modalidade de ensaio foi realizada com a finalidade de se fazer o 

levantamento das características técnicas comportamentais de pressão em função 

da vazão do sistema de bombeamento feito para os testes e ensaios, o qual precisa 

ser similar ao de um sistema real, para obterem-se resultados consistentes e 

3.3 METODOLOGIA EXPERIMENTAL, FUNCIONAMENTO DAS SIMULAÇÕES 

 

3.3.1 Descrição da primeira modalidade de ensaio 
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confiáveis nos diversos ensaios de simulação do trabalho de abastecimento com 

demanda variável. O método utilizado para obtenção de resultado de pressão a 

jusante da bomba, foi injetar no sistema planejado, diferentes valores de vazão, 

utilizando-se para isto variação rotacional do motor elétrico alimentado por conversor 

de frequência. 

 Para esta modalidade de ensaio foram realizadas três simulações. A 

primeira simulação foi feita com as válvulas V1 e V2 totalmente abertas. A segunda 

simulação foi feita com a válvula V1 totalmente aberta e V2 restringida 

aproximadamente 20%. A terceira simulação foi feita com válvula V1 totalmente 

aberta e V2 restringida aproximadamente 40%. 

 Os valores dos resultados de pressões e vazões medidos nestes ensaios 

determinaram a elaboração de tabela que associa diferentes pares de valores de 

pressão (em mca) e vazão (em m³/h), para três diferentes situações de demanda em 

sistema consumidor de demanda variável. Estes valores foram plotados em gráfico 

cartesiano, com abcissa em vazão e ordenada em pressão. 

 

 

A segunda modalidade de ensaio realizado foi com o objetivo de se fazer o 

levantamento real das características técnicas comportamentais de pressão e vazão 

da bomba utilizada. 

 Para esta modalidade de ensaio foram realizadas duas simulações. A 

primeira simulação foi feita com a bomba girando em sua rotação nominal. O motor 

elétrico acionador da bomba, para esta simulação, foi alimentado diretamente pela 

rede elétrica com frequência igual a 60 Hz. A segunda simulação foi feita com a 

bomba girando a 75% de sua rotação nominal. O motor elétrico acionador da 

bomba, para esta simulação, foi eletricamente alimentado por conversor de 

frequência com frequência de saída fixada em 45 Hz. O método utilizado para 

obtenção de resultados de pressões a jusante da bomba para diferentes vazões, foi 

fazer-se sucessivas diferentes restrições na válvula V1 do sistema, primeiramente 

com o motor sendo alimentado com tensões com frequência em 60 Hz na primeira 

simulação e depois com o motor sendo alimentado com tensões em 45 Hz, para a 

segunda simulação. 

 Os valores dos resultados de pressões e vazões medidos nestes ensaios 

determinou a elaboração de tabelas que associam diferentes pares de valores de 

3.3.2 Descrição da segunda modalidade de ensaio 
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pressão (em mca) e vazão (em m³/h). Estes valores foram plotados em gráfico 

cartesiano, com abcissa em vazão e ordenada em pressão. 

 Além da geração dos dados de pressão por vazão da bomba girando a duas 

diferentes velocidades, que nos possibilitou a elaboração de uma das curvas 

características da bomba para duas diferentes velocidades rotacionais, este ensaio 

possibilitou também, a elaboração de tabela onde associados aos valores de vazão, 

tem-se as medições dos diferentes valores de pressão da rede, das correntes 

elétricas, potências ativas e reativas e fatores de potência absorvidos pelo motor 

elétrico. Partes destas grandezas medidas na simulação em 60 Hz serão utilizadas 

para a elaboração de gráfico cartesiano, utilizando-se os pares de potência ativa e 

respectiva vazão. O gráfico cartesiano assim elaborado será da relação funcional de 

potência elétrica ativa absorvida pelo sistema de bombeamento trabalhando em 

velocidade rotacional nominal, em função da vazão, com a vazão em abcissa e 

potência ativa na ordenada. 

 

 

A terceira modalidade de ensaio realizado simula a condição de 

bombeamento com demanda variável com controle de pressão na linha de recalque 

utilizando-se válvula para redução da pressão (equivalente a VRP utilizada em 

adutoras reais). O método utilizado para obtenção de resultados de pressões a 

jusante da bomba para diferentes vazões, foi fazer-se diferentes restrições na 

válvula V2, com o motor sendo alimentado com tensões com frequência de 60 Hz. O 

controle de pressão na linha de recalque foi feito ajustando-se a válvula V1, a cada 

ajuste de demanda proporcionada pelas restrições consecutivas da válvula V2. Este 

ensaio possibilitou a elaboração de tabela onde associados aos valores de vazão, 

tem-se as medições dos diferentes valores de pressão da rede com seus posteriores 

ajustes para a pressão de operação estabelecida, das correntes elétricas, potências 

ativas e reativas e fatores de potência absorvidos pelo motor elétrico. Estabeleceu-

se como pressão operacional, o valor da pressão da adutora com as válvulas V1 e 

V2 totalmente abertas com o motor sendo alimentado pela rede com frequência em 

60 Hz, ou seja, com a bomba em sua rotação máxima rotação. Destes valores, serão 

utilizados para plotar em gráfico cartesiano, os pares de potência ativa em função da 

vazão, com a vazão em abcissa e potência ativa na ordenada. 

 

3.3.3 Descrição da terceira modalidade de ensaio 



77 
 

 

A quarta modalidade de ensaio realizado, simula a condição de 

bombeamento com demanda variável com controle de pressão na linha de recalque 

sendo feito através do controle da velocidade rotacional da bomba. O método 

utilizado para obtenção de resultados de pressões a jusante da bomba para 

diferentes vazões, foi fazer-se diferentes restrições na válvula V2, com a válvula V1 

totalmente aberta. O controle de pressão na linha de recalque foi feito ajustando-se 

a rotação da bomba, a cada ajuste de demanda proporcionada pelas restrições 

consecutivas da válvula V2. Utilizando-se um conversor de frequência para 

alimentar-se eletricamente o motor, ajustou-se para cada diferente demanda a 

frequência de saída do conversor variando-se assim consequentemente a rotação 

do motor e bomba para se obter na linha de recalque a pressão nominal de 

operação. Este ensaio possibilitou a elaboração de tabela onde associados aos 

valores de vazão, tem-se as medições dos diferentes valores de frequência da 

tensão gerada pelo conversor para ajustar a rotação da bomba de forma a manter a 

pressão da rede no valor de pressão de operação estabelecida, das correntes 

elétricas, potências ativas e reativas e fatores de potência absorvidos pelo conversor 

de frequência. Estabeleceu-se como pressão operacional, o valor da pressão da 

adutora com as válvulas V1 e V2 totalmente abertas com o motor sendo alimentado 

pela rede com frequência em 60 Hz (máxima rotação da bomba). Destes valores, 

serão utilizados para plotar em gráfico cartesiano, os pares de potência ativa em 

função da vazão, com a vazão em abcissa e potência ativa na ordenada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.4 Descrição da quarta modalidade de ensaio 
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 A seguir, serão apresentados os resultados para as quatro modalidades de 

ensaios realizados. 

 

 

 Os dados da primeira simulação da primeira modalidade de ensaio são 

apresentados na tabela 1. Obs: Em repouso, com vazão igual a zero, o medidor de 

pressão marcou pressão igual a 1,2 mca. 

TABELA 1: RESULTADOS DA PRIMEIRA SIMULAÇÃO. 

(Tensões de fase: Van=120,27 V; Vbn=121,06 V; Vcn=121,63 V) 

 FREQUÊNCIA DO CONVERSOR DE FREQUÊNCIA 

 60 Hz 50 Hz 40 Hz 35 Hz 30 Hz 25 Hz 20 Hz 15 Hz 

VAZÃO (m³/h) 23,00 18,90 15,03 13,35 11,40 9,35 7,32 5,35 

PRESSÃO (mca) 22,4 16,0 10,6 8,2 6,3 4,8 3,6 2,4 

CORRENTE 

(amperes), 

(Fases A, B, 

C e Média). 

Ia=9,11 Ia=5,85 Ia=3,45 Ia=2,51 Ia=1,70 Ia=1,07 Ia=0,59 Ia=0,32 

Ib=8,41 Ib=5,06 Ib=3,10 Ib=2,25 Ib=1,54 Ib=1,04 Ib=0,67 Ib=0,45 

Ic=9,65 Ic=6,21 Ic=3,60 Ic=2,72 Ic=1,95 Ic=1,33 Ic=0,86 Ic=0,53 

Im=9,05 Im=5,71 Im=3,38 Im=2,49 Im=1,73 Im=1,15 Im=0,71 Im=0,43 

POTÊNCIA 

ATIVA (W) 

(Fases A, B, 

C e Total). 

998 593 306 216 136 77 35 14 

914 511 288 200 130 81 45 28 

1090 684 355 250 169 108 64 37 

3002 1788 949 666 435 266 144 79 

POTÊNCIA  

REATIVA(VAr) 

(Fases A, B, 

C e Total). 

451 386 279 214 156 104 64 37(-) 

420 330 241 185 136 99(-) 64(-) 33(-) 

404 313 272 223 165 122 79 55 

1275 1029 792 622 457 127 79 15(-) 

POTÊNCIA  

APARENTE 

(VA). (Fases 

A,B,C e Total) 

1090 705 419 305 207 129 73 39 

1010 605 375 275 191 127 79 45 

1160 763 443 335 239 165 105 67 

2260 2073 1237 915 531 297 159 83 

FATOR DE  

POTÊNCIA, 

(Fases A, B, 

C e Médio). 

0,9080 0,8380 0,7420 0,7100 0,6600 0,5930 0,5000 -0,4000 

0,9150 0,8880 0,7700 0,7220 0,6840 -0,6350 -0,5900 -0,6090 

0,9380 0,9100 0,7900 0,7460 0,7030 0,6780 0,6190 0,5750 

0,9203 0,8787 0,7673 0,7260 0,6823 0,9040 1,0000 1,0000 

FONTE: O autor (2014). 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 PRIMEIRA MODALIDADE DE ENSAIO 
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 O gráfico da figura 36 representa comportamento de pressão em função da 

vazão, na primeira simulação da primeira modalidade de ensaio, sistema totalmente 

receptivo e configurado para sua demanda máxima. A equação de tendência gerada 

pelos pontos plotados no gráfico é: H = 0,0398Q2 + 0,0139Q + 1,2. 

 

 

FIGURA 36: GRÁFICO DE PRESSÃO x VAZÃO. 

FONTE: O autor (2014). 

 Os dados da segunda simulação desta modalidade de ensaio são 

apresentados na tabela 2. Vazão inicial máxima reduzida a 73,91% da nominal. 

Demanda reduzida através de restrição da válvula V2. 

TABELA 2: DADOS DE VAZÃO E PRESSÃO COM RESTRIÇÃO DE VAZÃO. 

Diminuição da demanda inicial, com vazão inicial igual a 17 m³/h. Tensões de 

fase: Van=120,06 V; Vbn=120,61 V; Vcn=121,32 V. 

 Frequência do Conversor de Frequência. 

 60 Hz 50 Hz 40 Hz 35 Hz 30 Hz 20 Hz 15 Hz 

VAZÃO (m³/h) 17,00 14,25 11,40 9,94 8,44 5,49 4,05 

PRESSÃO (mca) 26,0 18,4 12,2 9,6 7,4 3,9 2,7 

FONTE: O autor (2014). 
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O gráfico da figura 37 representa comportamento de pressão em função da 

vazão, na segunda simulação da primeira modalidade de ensaio, sistema restringido 

e configurado para demanda máxima igual a 73,91% da nominal. A equação de 

tendência gerada pelos pontos plotados no gráfico é: H = 0,0849Q2+0,0068Q + 1,2. 

 

 

FIGURA 37: GRÁFICO DE PRESSÃO x VAZÃO DO SISTEMA COM RESTRIÇÃO. 

FONTE: O autor (2014). 

 

Os dados da terceira simulação desta modalidade de ensaio são apresentados na 

tabela 3. Vazão inicial máxima reduzida a 46,74% da nominal. Demanda reduzida 

através de restrição da válvula V2. 

 

TABELA 3: DADOS DO SISTEMA COM MAIOR RESTRIÇÃO. 

Levantamento de dados do sistema com maior restrição da válvula V2 em relação à 

segunda simulação. (Diminuição da demanda, vazão inicial de 10,75 m³/h). Tensões de 

fase: Van=121,02 V; Vbn=121,59 V; Vcn=122,24 V. 

 FREQUÊNCIA DO CONVERSOR DE FREQUÊNCIA 

 60 Hz 50 Hz 40 Hz 35 Hz 30 Hz 25 Hz 20 Hz 15 Hz 

VAZÃO (m³/h) 10,75 8,71 6,96 6,05 5,17 4,30 3,40 2,53 

PRESSÃO (mca) 28,3 20,0 13,2 10,4 8,0 5,8 4,2 2,9 

FONTE: O autor (2014). 
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 O gráfico da figura 38 representa comportamento de pressão em função da 

vazão, na terceira simulação da primeira modalidade de ensaio, sistema restringido 

e configurado para demanda máxima igual a 46,74% da nominal. A equação de 

tendência gerada pelos pontos plotados no gráfico é: H = 0,2215Q2 + 0,1705Q + 1,2. 

 

 

FIGURA 38: CURVA PRESSÃO x VAZÃO, SISTEMA MAIS RESTRINGIDO. 

FONTE: O autor (2014). 

 

 Neste item, faz-se a comparação gráfica das curvas geradas nos ensaios, 

para poder-se demonstrar ser o sistema montado em laboratório similar aos 

sistemas hidráulicos reais de distribuição, justificando-se e validando-se assim, os 

resultados a serem considerados quando se comparar consumos de energia em 

processos de bombeamento com demandas variáveis. Quando se consideram um 

sistema formado por uma ou várias tubulações e a vazão que flui por ele, é muito útil 

representar num gráfico a variação da perda de carga em função da vazão. A curva 

assim obtida tem o nome de “curva do sistema”. Como nas fórmulas para a 

determinação da perda de carga a vazão entra elevada ao quadrado (1,852 na 

expressão de Hazen-Williams) e também na expressão para o cálculo da perda 

localizada (pois a vazão varia diretamente com a velocidade, conforme a equação 

da continuidade), o aspecto dessa curva é o de uma parábola do segundo grau. Na 

figura 39, mostram-se as três curvas derivadas das três simulações. 
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FIGURA 39: CURVAS CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA. 

FONTE: O autor (2014). 

  

 Então, para que o sistema experimental montado em laboratório tenha 

características semelhantes a um sistema real, as curvas de pressão por vazão 

traçadas para as três simulações realizadas, devem ter a forma parabólica e deve 

ser possível, para cada curva, elaborar-se matematicamente curvas de tendências 

quadráticas que representem as curvas reais com boa aproximação. Isto pode ser 

observado com clareza na figura 39, onde as curvas do sistema, representando as 

três simulações são efetivamente curvas parabólicas. 

 

 

 Levantamento das características técnicas comportamentais de pressão e 

vazão da bomba utilizada. Observação: Em repouso, com vazão igual a zero, o 

medidor de pressão marcou pressão igual a 1,2 mca. 

 Os dados da primeira simulação desta modalidade de ensaio são 

apresentados na tabela 4. 
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TABELA 4: LEVANTAMENTO DAS CARACTERÍSTICAS DA BOMBA – PRIMEIRA 

SIMULAÇÃO. 

 

Levantamento de dados da bomba. Medições de diversas pressões para diversas 

vazões e grandezas elétricas. Motor da bomba ligado na rede de 60 Hz. Tensões de 

fase: Van=121,19 V, Vbn=121,43 V, Vcn=121,39 V. 

 1ºPto 2ºPto 3ºPto 4ºPto 5ºPto 6ºPto 7ºPto 

VAZÃO (m³/h) 23,40 18,64 14,72 10,35 5,32 1,72 0,00 

PRESSÃO (mca) 23,0 25,3 27,0 28,4 29,3 29,8 30,0 

 

CORRENTE, (am-

peres), (Fases A, B, 

C e Média). 

Ia=9,40 Ia=8,59 Ia=8,13 Ia=7,40 Ia=6,56 Ia=6,15 Ia=5,93 

Ib=9,62 Ib=8,84 Ib=8,25 Ib=7,61 Ib=6,75 Ib=6,19 Ib=5,92 

Ic=10,42 Ic=9,68 Ic=9,08 Ic=8,41 Ic=7,59 Ic=7,06 Ic=6,80 

Im=9,81 Im=9,04 Im=8,48 Im=7,81 Im=6,97 Im=6,47 Im=6,22 

 

POTÊNCIA ATIVA 

(W). (Fases A, B, 

C e Total). 

937 836 763 653 529 444 408 

1020 922 840 747 617 525 475 

1040 941 861 751 619 529 489 

2997 2699 2464 2151 1765 1498 1372 

 

POTÊNCIA REATI-

VA, (VAr). (Fases 

A, B, C e Total). 

661 655 658 627 609 607 605 

593 588 580 570 558 548 545 

760 752 741 729 710 702 674 

2014 1995 1979 1926 1877 1857 1824 

POTÊNCIA APA- 

RENTE, EM (VA). 

(Fases A, B, C e 

Total). 

1140 1060 1000 915 807 745 729 

1180 1080 1020 939 831 759 725 

1290 1200 1130 1040 939 873 831 

3610 3340 3150 2894 2577 2377 2285 

FATOR DE POTÊN- 

CIA, (Fases A, B, C 

e Médio). 

0,8190 0,7870 0,7840 0,7290 0,6460 0,5830 0,5540 

0,8660 0,8400 0,8180 0,8030 0,7370 0,6920 0,6600 

0,8040 0,7810 0,7600 0,7200 0,6510 0,6010 0,5850 

0,8297 0,8027 0,7873 0,7507 0,6780 0,6253 0,5997 

FONTE: O autor (2014). 

 

 

Da tabela 4, obteve-se o gráfico de pressão por vazão típica da bomba, com 

motor sendo alimentado em 60 Hz, ou seja, bomba em rotação nominal. 
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FIGURA 40: CURVA DA BOMBA A 60 Hz. 

FONTE: O autor (2014). 

 

A equação de tendência obtida pelos pontos plotados no gráfico da figura 44 

é: H = -0,0108Q2 – 0,0439Q + 29,94. 

 A tabela 4 relaciona ainda, potências ativas totais (em watts) absorvidas pelo 

conjunto motor e bomba para as diversas vazões selecionadas entre zero e nominal, 

utilizadas para a elaboração do gráfico da figura 40. Estes pares de dados de 

potências ativas e respectivas vazões que foram extraídos da tabela 4 foram 

utilizados para a elaboração da tabela 5, e caracterizam o comportamento de 

absorção de energia em função da vazão para processos de bombeamento com 

demanda variável sem controle de pressão. 

 

TABELA 5: POTÊNCIA ATIVA POR VAZÃO SEM CONTROLE DE PRESSÃO. 

Vazão (m³/h) 23,40 18,64 14,72 10,35 5,32 1,72 0,00 

Pot. Ativa (W) 2997 2699 2464 2151 1765 1498 1372 

 

A figura 41, mostra a curva da potência ativa absorvida pelo motor da 

bomba, em função da vazão da mesma, sem exercer-se controle de pressão na 

rede. 
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FIGURA 41: CURVA DE POT. ATIVA POR VAZÃO, S/ CONTROLE DE PRESSÃO. 

FONTE: O autor (2014). 

 

A equação de tendência gerada pelos pontos plotados no gráfico da figura 

número 45, W= -0,4598Q2 + 80,597Q + 1363,5, será utilizada posteriormente para 

gerar resultados comparativos com outros processos de bombeamento, utilizando-se 

vazões padronizadas. 

 Os dados da segunda simulação desta modalidade de ensaio são 

apresentados na tabela 6. Para a 2ª simulação da 2ª modalidade de ensaio, 

mediram-se os dados de pressão por vazão da bomba utilizada, com a mesma 

girando em 45 Hz, (75% da velocidade nominal). A finalidade da realização deste 

ensaio é mostrar o comportamento da bomba quando girando com velocidades 

menores que a velocidade nominal. Este é o efeito que será utilizado, quando for 

efetuado um bombeamento com controle variável de velocidade rotacional da 

bomba. Para a realização deste ensaio, o procedimento foi o seguinte: Fixou-se a 

frequência do conversor de frequência em 45 Hz, e assim, com a bomba girando a 

75% de sua velocidade rotacional nominal, anotaram-se para as diferentes vazões, 

obtidas a partir da restrição da válvula V2, os respectivos valores das pressões. 

Traçou-se a curva respectiva a estes pares de pontos das duas variáveis e calculou-

se a curva teórica de tendência do processo. 
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TABELA 6: ENSAIO DA BOMBA EM 45 Hz (PRESSÃO X VAZÃO). 

 

LEVANTAMENTO DE DADOS DA BOMBA EM 45 Hz (Ensaio realizado com auxílio 

de conversor de frequência). (Tensões de fase: Van=122,12 V; Vbn=122,47 V; Vcn=122,89 V). 

 

 1ºPTO 2ºPTO 3ºPTO 4ºPTO 5ºPTO 

VAZÃO (m³/h) 17,08 11,92 9,17 3,45 0,00 

PRESSÃO (mca) 13,8 15,6 16,2 17,0 17,2 

 

CORRENTE (amperes), (Fases A, 

B, C e Média). 

Ia=4,63 Ia=4,06 Ia=3,76 Ia=2,91 Ia=2,40 

Ib=4,34 Ib=3,72 Ib=3,48 Ib=2,70 Ib=2,25 

Ic=4,99 Ic=4,34 Ic=3,91 Ic=3,00 Ic=2,56 

Im=4,65 Im=4,04 Im=3,72 Im=2,87 Im=2,40 

 

POTÊNCIA ATIVA (watt)  

(Fases A, B, C e Total). 

429,00 377,00 344,00 267,00 214,00 

423,00 381,00 327,00 251,00 204,00 

510,00 429,00 376,00 287,00 233,00 

1362,00 1187,00 1047,00 805,00 651,00 

 

POTÊNCIA REATIVA (VAr) 

(Fases A, B, C e Total). 

362,00 331,00 309,00 247,00 210,00 

320,00 290,00 273,00 225,00 191,00 

340,00 321,00 305,00 253,00 213,00 

1022,00 942,00 887,00 725,00 614,00 

 

POTÊNCIA APARENTE (VA). 

(Fases A, B, C e Total) 

561,00 501,00 465,00 357,00 295,00 

523,00 461,00 427,00 329,00 273,00 

613,00 533,00 489,00 375,00 309,00 

1697,00 1495,00 1381,00 1061,00 877,00 

FATOR DE POTÊNCIA 

(Fases A, B, C e Médio). 

0,7660 0,7500 0,7440 0,7260 0,7050 

0,7990 0,7870 0,7660 0,7390 0,7220 

0,8280 0,8070 0,7800 0,7460 0,7190 

0,7977 0,7813 0,7633 0,7370 0,7153 

FONTE: O autor (2014). 

 

 

A figura 42 mostra o gráfico gerado com os pares de pontos da pressão da 

bomba em função da sua vazão, com motor sendo alimentado em 45 Hz, ou seja, 

com 75% de sua rotação nominal. A intenção do levantamento desta curva é 

compará-la com a curva da bomba em 60 Hz, para prever o comportamento do 

sistema motobomba trabalhando quando alimentado com conversor de frequência. 
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FIGURA 42: CURVA PRESSÃO x VAZÃO DA BOMBA A 45 Hz. 

FONTE: O AUTOR (2014). 

Do gráfico da figura 42, foi elaborada a equação de tendência gerada pelos 

pares de pontos de pressão e vazão relativa a essa simulação experimental, a qual 

será escrita como: H = -0,0116Q2 + 0,0022Q + 17,174. 

 

 

 Na figura 43, tem-se a condição comparativa entre as duas curvas de 

pressão por vazão da bomba, uma à rotação nominal e outra a 75% da rotação 

nominal. 

 

FIGURA 43: CURVAS DA BOMBA A 60 Hz E 45 Hz. 

FONTE: O autor (2014). 
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 Conclusão: Da observação do comportamento das duas curvas do gráfico da 

figura 43, é possível concluir-se que primeiramente, é viável a técnica de 

manutenções de pressões em adutoras em regimes de demandas variáveis, 

diminuindo-se a rotação da bomba se pela diminuição das vazões ocorra um 

aumento das pressões com a bomba girando em sua rotação nominal. 

 Por outro lado, verifica-se também a validade de duas das leis de 

semelhança, formuladas matematicamente pelas equações 01 e 02, página 31. Para 

o ponto de vazão zero, por exemplo, a pressão na rotação nominal, utilizando-se a 

equação de tendência, assume o valor de 29,94 mca. 

 Calculando-se pela equação 2 de semelhança, o valor da pressão a ser 

produzida com vazão zero e a 75% da rotação nominal, calcula-se o valor de 16,88 

mca. Da equação de tendência em baixa rotação, calcula-se o valor de 17,17 mca, 

diferindo os valores em 1,7% apenas, dentro das aproximações de medições. Caso 

este cálculo seja feito para o ponto de vazão igual a 10 m³/h, obtém-se os seguintes 

resultados: Q1(60 Hz) = 10 m³/h e H1 calculado terá valor igual a 28,42 mca. 

 Calcula-se pelas leis de semelhança que a vazão Q2(45 Hz) = 7,5 m³/h e 

que H2(45 Hz) = 15,99 mca, considerando-se que a relação (N2/N1) = 0,75 e que 

(N2/N1)² = 0,5625. Conclui-se daí que, os pontos de pressão e vazão iguais ao par 

(7,50;15,99), devem pertencer à curva determinada pela equação de tendência pelo 

ensaio da bomba realizado à 75% de sua rotação nominal. De fato, calculando-se 

pela segunda equação de tendência o valor da pressão H2 para o valor de vazão Q2 

= 7,50 m³/h, chega-se ao valor aproximado de H2 = 16,54 mca, que difere em 

apenas 3,3% do valor teórico esperado e que se considera dentro das precisões das 

medições efetuadas. 

 As considerações colocadas permitem admitir-se que a estrutura 

experimental montada em laboratório para comparação de processos reais de 

bombeamentos com demandas variáveis é eficiente, funcional e que dela poder-se-á 

extrair resultados confiáveis e satisfatórios. 
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 Este ensaio foi realizado em uma única simulação. Medições dos valores de 

pressões, potências ativas, potências reativas, potências aparentes e fatores de 

potência, em diferentes vazões, em um sistema simulado de bombeamento com 

demanda variável e controle de pressão na rede por VRP. Veja na figura 20 

orientadora, pg 58, que a válvula V1 simulará, neste tipo de ensaio, uma VRP. 

 O objetivo principal deste ensaio foi o de gerar os dados experimentais para 

a tabela 7. As figuras orientadoras 12, da pg 37 e 14, da pg 39, devem ser 

observadas para a explicação da simulação do experimento. 

 O primeiro ponto de funcionamento do sistema simulador é ponto de 

bombeamento em valores nominais, onde as duas válvulas V1 e V2 estão 

completamente abertas. Já no 2º ponto de funcionamento, faz-se restrição aleatória 

na válvula V2 para simular-se a diminuição de demanda de um sistema consumidor 

real. 

 O sistema então passa a operar em um ponto diferenciado caracterizado 

pelas seguintes variáveis (ver tabela 7): A vazão passa da inicial de 23,04 mca para 

22,40 mca. As pressões P1 e P2 passam do valor inicial de 23,0 mca para 23,4 mca 

e ainda são iguais, pois ainda não houve a atuação da VRP V1. Somente nesta 

primeira atuação é que P1 deverá ser igual a P2. Por se tratar de ensaio de 

simulação, as grandezas elétricas se estabilizam em valores de corrente, potência 

ativa, potência reativa e potência aparente em valores intermediários que migrarão 

para valores finais após a atuação da válvula V1, que simula uma VRP. 

 Neste ponto começa a atuação da válvula V1, que restringira o fluxo de água 

para reestabelecer na rede simulada (montante da válvula V2), a pressão original de 

operação igual a 23,0 mca. Quando a pressão P2 é reestabelecida pela VRP, a 

pressão P1 imediatamente a jusante da bomba assume o valor de 23,6 mca e a 

vazão passa a ser 22,20 m³/h. 

 Os valores das grandezas elétricas agora definitivamente se estabilizam nos 

valores: Corrente elétrica igual a 9,64 amperes, potência ativa igual a 2.931,00 W, 

Potência Reativa em 2.021,00 VAr, Potência Aparente igual a 3.560,00 VA e o fator 

de potência fica em 0,8150. 

 

 

 

4.3 TERCEIRA MODALIDADE DE ENSAIO REALIZADO 
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TABELA 7: BOMBEAMENTO COM CONTROLE DE PRESSÃO VIA VRP. 

Levantamento de dados com trabalho de bombeamento com controle de pressão 

na rede com VRP (SIMULAÇÃO). Bomba trabalhando com velocidade nominal, 

conectada diretamente à rede de 60 Hz. 

Pontos de funcionamento 

do sistema:  

1ºPto: 2ºPto 3ºPto 4ºPto 5ºPto 

 

 

VAZÃO (m³/h) 

23,04 22,40 / 22,20 18,10/17,00 14,07/13,44 7,26/6,64 

 

PRESSÃO (mca) 

P1=23,0 

P2=23,0 

P1=23,4/23,6 

P2=23,4/23,0 

P1=25,6/26,0 

P2=25,4/23,0 

P1=27,4/27,6 

P2=25,4/23,0 

P1=29,0/29,2 

P2=28,2/23,0 

 

 

CORRENTE (amperes) 

(Fases A, B, C e Média). 

Ia=9,66 Ia=9,40 Ia=8,60 Ia=8,08 Ia=7,08 

Ib=9,85 Ib=9,65 Ib=8,86 Ib=8,34 Ib=7,11 

Ic=10,19 Ic=9,86 Ic=9,06 Ic=8,57 Ic=7,54 

Im=9,90 Im=9,64 Im=8,84 Im=8,33 Im=7,24 

 

 

POTÊNCIA ATIVA (W): 

(Fases A, B, C e Total). 

957 931 824 750 582 

1030 1000 898 825 646 

1040 1000 890 819 659 

3027 2931 2612 2394 1887 

 

POTÊNCIA REATIVA EM 

(VAr): (Fases A, B, C e Total). 

716 678 671 665 650 

649 634 635 628 595 

733 709 702 701 669 

2098 2021 2008 1994 1914 

 

 

 

POTÊNCIA APARENTE (VA). 

1190 1150 1060 1000 873 

1220 1190 1100 1030 881 

1270 1220 1130 1080 939 

3680 3560 3290 3110 2693 

 

 

FATOR DE POTÊNCIA: 

(Fases A, B, C e Médio). 

0,8010 0,8020 0,7750 0,7430 0,6680 

0,8490 0,8420 0,8180 0,7950 0,7340 

0,8160 0,8010 0,7840 0,7610 0,6980 

0,8220 0,8150 0,7923 0,7663 0,7000 

FONTE: O autor (2014). 

 

 A cada diminuição (ou aumento) da demanda, este processo se repete 

automaticamente, para que a pressão da rede seja sempre reestabelecida em seu 

valor nominal de operação. Este processo pode ser e melhor entendido, através do 

exame da figura número 20 da página 58 da fundamentação teórica. 

A tabela 8 relaciona potência ativa total absorvida pelo conjunto motor e 

bomba, no processo de bombeamento com controle de pressão, com a vazão 

obtida. São valores extraídos da tabela 7, na situação de equilíbrio ao final do 

trabalho da VRP a cada variação de demanda do sistema. 
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TABELA 8: RELAÇÃO DE POTÊNCIA ATIVA COM VAZÃO EM PROCESSO DE 

BOMBEAMENTO COM CONTROLE DE PRESSÃO POR VRP (DERIVADA DA 

TABELA 7). 

Vazão (m³/h) 23,04 22,20 17,00 13,44 6,64 

P. Ativa (W) 3.027 2.931 2.612 2.394 1.887 

FONTE: O autor (2014). 

 

Na figura 44, mostra-se o gráfico relacionando potência ativa total absorvida 

pelo sistema em equilíbrio em função da vazão (produção) do sistema de 

abastecimento com demanda variável e sua respectiva equação de tendência. 

 

 

FIGURA 44: CURVA DE POT. ATIVA x VAZÃO, COM VRP. 

FONTE: O autor (2014). 

 

 Do gráfico da figura 44, foi elaborada a equação de tendência gerada pelos 

pares de pontos de potência ativa em função da vazão relativa a essa simulação 

experimental, a qual é escrita como: W = -0,4278Q2 + 80,679Q + 1373,5. Esta 

equação de tendência gerada pelos pontos plotados no gráfico da figura 44, será 

utilizada posteriormente para gerar resultados comparativos com outros processos 

de bombeamento, utilizando-se vazões padronizadas. 
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 Este ensaio foi realizado em uma única simulação. Foram feitas as medições 

de dados experimentais de pressões por vazões e respectivas potências ativas, 

reativas, aparentes e fatores de potência, em um sistema simulado de 

bombeamento com controle de pressão na rede através do controle rotacional da 

bomba, utilizando-se tecnologia do conversor de frequência para alimentação 

elétrica do motor elétrico do conjunto moto bomba. 

 O primeiro ponto ou ponto inicial do ensaio dá-se com as válvulas V1 e V2 

totalmente abertas, alimentando-se a moto bomba com conversor de frequência com 

frequência de saída fixada em 60 Hz. 

Sucessivamente e de forma aleatória, manuseia-se a válvula V2 para obter-

se seguidamente, variações de demanda no virtual sistema consumidor. A cada 

variação da demanda, ajusta-se a frequência do motor da moto bomba, de forma a 

se manter a pressão da rede em seu valor nominal. 

A tabela 9 apresenta os resultados com todos os consumos de potências 

absorvidas pelo sistema de produção, quando trabalhando com demandas ou 

vazões variáveis. 

Apresenta-se a seguir, a tabela 9 onde foram registradas todas as 

grandezas elétricas importantes envolvidas neste processo de bombeamento. 

Observa-se, nesta tabela, o decaimento importante do fator de potência da 

instalação quando trabalhando com frequências abaixo de 60 Hz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 QUARTA MODALIDADE DE ENSAIO REALIZADO 
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TABELA 9: BOMBEAMENTO COM CONTROLE DE PRESSÃO COM 

CONVERSOR. 

Levantamento de dados no processo de bombeamento COM CONTROLE DE 

PRESSÃO (com conversor de frequência “buscando” a pressão nominal da rede). 

(Tensões de fase: Van=123,13 V; Vbn=121,27 V; Vcn=122,52 V). 

 1ºPTO 

(60 Hz) 

2ºPTO 

(56,2 Hz) 

3ºPTO 

(54,8 Hz) 

4ºPTO 

(53,7 Hz) 

5ºPTO 

(52,9 Hz) 

6ºPTO 

(52,2 Hz) 

7ºPTO 

(51,7 Hz) 

VAZÃO (m³/h) 23,43 16,61 13,75 10,80 5,95 1,83 0,00 

PRESSÃO (mca) 22,4 22,4 22,4 22,4 22,4 22,4 22,4 

 

CORRENTE (am-

peres), (Fases A, 

B, C e Média). 

Ia=9,33 Ia=7,13 Ia=6,39 Ia=5,69 Ia=4,69 Ia=3,79 Ia=3,45 

Ib=8,28 Ib=6,29 Ib=5,51 Ib=5,03 Ib=4,23 Ib=3,42 Ib=3,11 

Ic=9,31 Ic=7,15 Ic=6,43 Ic=5,69 Ic=4,55 Ic=3,77 Ic=3,43 

Im=8,97 Im=6,86 Im=6,11 Im=5,47 Im=4,49 Im=3,66 Im=3,33 

 

POTÊNCIA ATIVA 

(W). (Fases A, B, C 

e Total). 

1040 759 661 570 442 352 313 

930 651 559 502 404 317 286 

1050 801 705 607 454 359 324 

3020 2211 1925 1679 1300 1028 923 

POTÊNCIA REA-

TIVA (VAr). (Fa-

ses A, B, C e 

Total). 

528 448 438 410 374 314 289 

480 412 394 366 335 286 258 

451 389 373 359 348 300 281 

1459 1249 1205 1135 1057 900 828 

POTÊNCIA APA-

RENTE, (VA). (Fa-

ses A, B, C e 

total). 

1160 879 789 707 581 471 427 

1040 769 679 625 525 427 385 

1140 887 799 709 573 467 429 

3340 2535 2267 2041 1679 1365 1241 

 

FATOR DE PO-

TÊNCIA, (Fases A, 

B, C e Médio). 

0,9030 0,8600 0,8320 0,8120 0,7660 0,7470 0,7350 

0,8830 0,8430 0,8210 0,8070 0,7750 0,7520 0,7400 

0,9270 0,9000 0,8820 0,8590 0,7940 0,7560 0,7530 

0,9043 0,8677 0,8450 0,8260 0,7770 0,7517 0,7427 

FONTE: O autor (2014). 

  

A tabela 10 mostra o relacionamento da potência ativa total absorvida pelo 

conversor de frequência que alimenta o conjunto motor e bomba, no processo de 

bombeamento com controle de pressão por variação da velocidade da bomba, com 

a vazão obtida. Os valores foram extraídos da tabela 9, na situação de equilíbrio ao 
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final do trabalho do conversor de frequência a cada variação de demanda do 

sistema. 

 

TABELA 10: DERIVADA DA TABELA 9 RELACIONA POTÊNCIA ATIVA E VAZÃO 

NO SISTEMA DE BOMBEAMENTO COM CONTROLE DE PRESSÃO POR 

VARIAÇÃO ROTACIONAL DA BOMBA. 

Vazão (m³/h) 23,43 16,61 13,75 10,80 5,95 1,83 0,00 

P. Ativa (W) 3020,00 2211,00 1925,00 1679,00 1300,00 1028,00 923,00 

FONTE: O autor (2014). 

 

A figura 45 mostra o gráfico elaborado relacionando potência ativa total (em 

W) absorvida pelo conversor de frequência em função da vazão do sistema de 

abastecimento com demanda variável e sua respectiva equação de tendência. 

 

 

FIGURA 45: CURVA DE POT. ATIVA x VAZÃO COM CONVERSOR. 

FONTE: O autor (2014). 

 

Do gráfico da figura 45, foi elaborada a equação de tendência gerada pelos 

pares de pontos de potência ativa por vazão, relativa a essa simulação experimental, 

a qual será escrita como: W = 1,6323Q2 + 50,709Q + 929,65. Esta equação de 

W = 1,6323Q2 + 50,709Q + 929,65 
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tendência gerada pelos pontos plotados no gráfico da figura 45, será utilizada 

posteriormente para gerar resultados comparativos com outros processos de 

bombeamento, utilizando-se vazões padronizadas. 

 

 

 A tabela 11 mostra os resultados obtidos de consumo de potência ativa em 

função de diversas vazões, para as três modalidades de bombeamento. As 

potências ativas foram calculadas através da utilização das equações de tendência 

determinadas experimentalmente pelas simulações de laboratório: 

 

TABELA 11: RESULTADOS OBTIDOS NOS 03 PROCESSOS DE 

BOMBEAMENTO. 

Resultados obtidos para as três modalidades de bombeamento com demanda 
variável.  

Vazão 23 m³/h 20 m³/h 15 m³/h 10 m³/h 5 m³/h 0 m³/h 

(1º) - Potência ativa (W) 2974,00 2791,52 2469,00 2123,49 1754,99 1363,50 

(2º) - Potência ativa (W) 3002,81 2815,96 2487,43 2137,51 1766,20 1373,50 

(3º) - Potência ativa (W) 2959,44 2596,75 2057,55 1599,97 1224,00 929,65 

Razão entre (2º/1º) 0,97% 0,88% 0,75% 0,66% 0,64% 0,73% 

Razão entre (3º/1º) -0,49% -6,98% -16,66% -24,65% -30,26% -31,82% 

FONTE: O autor (2014). 

 

Simbologias utilizadas na tabela: 

 (1º) - Potência ativa (W) – Potência ativa em watts consumida pelo sistema de 

bombeamento, sem controle de pressão na rede; 

 (2º) - Potência ativa (W) – Potência ativa em watts consumida pelo sistema de 

bombeamento, com controle de pressão na rede por VRP; 

 (3º) - Potência ativa (W) – Potência ativa em watts consumida pelo sistema de 

bombeamento, com controle de pressão na rede por uso de controle 

rotacional da bomba com conversor de frequência; 

 (2º/1º) – Relação percentual entre o segundo e o primeiro processo de 

bombeamento; 

 % (3º/1º) - Relação percentual entre o terceiro e o primeiro processo de 

bombeamento; 

 

4.5 DISCUSSÕES SOBRE OS RESULTADOS EXPERIMENTAIS 
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 Da razão numérica entre os resultados de potências ativas absorvidas em 

função das vazões dos processos de bombeamentos número 2 (com controle de 

pressão por VRP) e número 1 (sem controle de pressão na rede), observa-se não se 

ter ganhos ou perdas significativas no consumo de energia elétrica, uma vez que os 

resultados não diferem mais do que 1%. Este é realmente um resultado esperado, 

considerando-se que os valores comparados, são em relação à produção real e não 

a virtual que se teria no caso de bombeamento sem o controle de pressão na rede. 

 No entanto, da razão numérica entre os resultados de potências ativas 

absorvidas em função das vazões dos processos de bombeamentos número 3 (com 

controle de pressão pelo controle rotacional da bomba utilizando-se conversor de 

frequência) e número 1 (sem controle de pressão na rede), observa-se ter-se 

ganhos significativos no consumo de energia elétrica em relação ao bombeamento 

sem controle de pressão, que se manifesta progressivo percentualmente em relação 

à diminuição da demanda. Considera-se, portanto, ser o processo nº3, aquele capaz 

de realizar bombeamento hidráulico com maior eficiência energética. 

Construiu-se abaixo a tabela 12 onde se compara a média de potência ativa 

absorvida em processo de bombeamento com VRP e sem VRP (sem controle de 

pressão), variável “W1”, com a potência ativa absorvida pelo processo de 

bombeamento com controle de pressão por controle rotacional da bomba pelo uso 

de conversor de frequência, variável “W2”, em função da vazão percentual em 

relação à nominal e a economia percentual de energia de um processo em relação 

ao outro. 

 

TABELA 12: ECONOMIA DE ENERGIA EM PROCESSOS DE BOMBEAMENTO. 

Vazão 100,00% 87,00% 65,20% 43,50% 21,70% 0,00% 

W1 2988,40 2803,74 2478,22 2130,50 1760,60 1368,50 

W2 2959,44 2596,75 2057,55 1599,97 1224,00 929,65 

Economia -0,97 -7,38 -16,97 -24,90 -30,48 -32,07 

FONTE: O autor (2014). 

 

Note-se que para bombeamento a 100% da vazão, praticamente não se faz 

economia de energia. A economia teórica, no entanto, fica próxima a 0,97%, embora 

se perca a energia em relação ao processo de bombeamento convencional, devido 

ao rendimento do equipamento conversor de frequência. Este fenômeno se deve 
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provavelmente devido ao fator de potência que se tem em um e em outro processo, 

uma vez que o conversor funcionando com sua potência plena, trabalha com fator 

de potência perto de 0,9200. 

Através de cálculos fundamentados nos dados fornecidos pela TABELA 12, 

construiu-se uma curva da economia de energia em relação ao percentual de vazão 

restringida em relação nominal observável na figura 46 abaixo, cuja equação 

relacional é a seguinte: Ec = -25,3(Pq)2 – 6,5(Pq) + 32,4, onde “Ec” é o percentual de 

economia efetuada de energia e “Pq” é o fator de redução porcentual de vazão no 

processo de bombeamento em relação ao valor nominal. 

 

 

FIGURA 46: GRÁFICO DA ECONOMIA DE ENERGIA. 

FONTE: O autor (2014). 

 

Observe-se que quando a vazão, por exemplo, se reduz a 50% da nominal 

(Pq = 0,5), tem-se economia calculada no valor de 22,8% em relação à potência 

ativa absorvida por um processo de bombeamento sem controle de pressão ou com 

controle de pressão utilizando-se as válvulas VRP’s (reguladoras de pressão). Como 

na FIGURA 41 determinou-se a equação de potência ativa absorvida neste 

processo, (Equação de tendência gerada: W = -0,4598Q2 + 80,597Q + 1363,5), 

calcula-se então para Q=11,5 m³/h o valor de Pot. Ativa igual a 2229,55 W e uma 

economia, portanto neste ponto de vazão (50% da nominal), aproximadamente de 

508,3 W. 
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Foi demonstrada qualitativamente e quantitativamente através de 

resultados experimentais de laboratório, a diferença de eficiência energética entre 

os processos operacionais de bombeamento de água tratada com controle de 

pressão nas adutoras por válvulas redutoras de pressão e controle rotacional de 

motores acionadores de bombas hidráulicas pelo uso de equipamentos eletrônicos 

denominados conversores de frequência, quando a demanda ou o consumo final é 

variável. 

 

Para tanto, projetou-se um sistema de pequeno porte para testes de 

laboratório, de forma a simular um sistema real de abastecimento utilizado pelas 

empresas brasileiras de saneamento. 

 

Realizaram-se para o sistema assim montado, os ensaios e testes 

simulando os processos de distribuição de água com demanda variável, 

controlando-se a pressão na adutora pela utilização de válvula reguladora de 

pressão e pelo controle rotacional da bomba centrífuga. 

 

Observaram-se os resultados de potências ativas absorvidas em função das 

vazões nas duas modalidades de processos de bombeamento. 

 

O processo de bombeamento com controle de pressão utilizando controle 

rotacional da bomba, pelo uso de conversor de frequência, apresentou redução 

significativa no consumo de energia elétrica em relação ao bombeamento com 

controle de pressão através de válvulas reguladoras. A redução do consumo de 

energia é inversamente proporcional à demanda. 

 

Conclui-se, portanto, que o processo de bombeamento com controle de 

pressão da adutora utilizando controle rotacional da bomba, é capaz de realizar 

bombeamento hidráulico com maior eficiência energética. 

 

 

 

5 CONCLUSÃO 
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 Apresenta-se a seguir, três sugestões para pesquisas na área de processos 

de bombeamento com demandas variáveis, com controle de pressão nas adutoras, 

porém que possibilitem maiores simplicidades operacionais e minimizem o consumo 

de energia, ou seja, sejam processos que viabilizem trabalho com melhores 

eficiências energéticas. 

 

 

 Viabilidade do retorno financeiro do investimento em sistemas de 

bombeamento de grande porte (acima de 100 cv de potência para bombeamento), 

utilizando-se controle rotacional de bombas por conversores de frequência. A 

especulação que se pode fazer neste caso é a seguinte: Imagine-se que o modelo 

desenvolvido neste trabalho, seja válido para qualquer valor de bombeamento. Os 

valores nominais considerados são de Vazão = 23,4 m³/h para potência ativa 

absorvida de 2.997,00 W. Da FIGURA 41, pode-se calcular que se, por exemplo, a 

vazão se reduzir a 65% da nominal e cair para 15,2 m³/h, a potência ativa se 

reduzira a 2.482,9 W ou a 0,8285 da potência nominal com demanda plena. 

Suponhamos que se tenha na prática, um bombeamento de 200 l/s ou 720 m³/h, 

para altura manométrica de 36 mca. Utilizando-se as fórmulas desenvolvidas para a 

FIGURA 13 e utilizando um fator de rendimento para o conjunto motor mais bomba 

de 0,65 (ou 65%), a potência ativa absorvida da rede será de 108,7 kW. Se a vazão 

ficar reduzida para 65% da vazão nominal, a potência absorvida da rede cairá do 

fator 0,8285, passando a 90,1 kW. Neste ponto, caso então se utilize um conversor 

de frequência para controle rotacional da bomba, calcula-se da equação 

desenvolvida em função da FIGURA 46, economia de aproximadamente 17,5%, o 

que representaria em potência ativa, 15,7 kW. Caso este tipo de fenômeno aconteça 

por quatro horas ao dia, então a utilização de controle rotacional da bomba, para 

este caso específico, poderia significar economia de até 16,7 MWh/ano. 

 

 

 

6 TRABALHOS FUTUROS 

6.1 ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICA E ECONOMIA DE ENERGIA PARA 

SISTEMAS DE GRANDE PORTE 
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 Estudar e pesquisar a possibilidade da utilização de equipamentos de maior 

robustez, mais baratos e menor sofisticação eletrônica que ainda permitam fazer o 

controle de velocidade rotacional de bombas hidráulicas em sistemas de 

bombeamento com demanda variável (por exemplo, com bombas acopladas a 

máquinas de corrente contínua com velocidade controlada por retificadores de 

tensão e corrente). Neste caso, existe a possibilidade de se substituir o conversor de 

frequências, equipamento caro e eletronicamente sofisticado, por um robusto 

retificador de corrente contínua, de funcionamento e controle relativamente simples 

e de preço muito menor. 

 

  

 Estudar e pesquisar a possibilidade da utilização de equipamentos de maior 

robustez, mais baratos e menor sofisticação eletrônica que ainda permitam fazer o 

controle de velocidade rotacional de bombas hidráulicas em sistemas de 

bombeamento com demanda variável, com a utilização ainda do motor elétrico de 

indução, utilizando seu efeito de escorregamento (por exemplo, utilizando-se 

equipamentos eletrônicos que diminuam a tensão aplicada no motor de indução, 

fazendo-o “escorregar” de sua velocidade síncrona até a velocidade requerida para 

se manter a pressão da rede dentro da nominal). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 UTILIZAÇÕES DE MÁQUINAS DE CORRENTE CONTÍNUA PARA 

CONTROLE ROTACIONAL DE BOMBAS 

6.3 UTILIZAÇÕES DO EFEITO ESCORREGAMENTO DE MOTORES DE 

INDUÇÃO PARA CONTROLE ROTACIONAL DE BOMBAS 
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