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RESUMO 

 
O crescimento da população vem demandando água em quantidades maiores, o 

que obriga as empresas de saneamento a encontrarem alternativas técnicas que sejam 

viáveis economicamente para o déficit de água das áreas urbanas. Na sua maioria essas 

alternativas modificam o comportamento operacional do sistema de bombeamento, 

geralmente aumentando o tempo de bombeamento e/ou aumentando os números de 

conjuntos motor-bomba em funcionamento. Os conjuntos elevatórios são responsáveis 

pela maior parte do consumo de energia elétrica e embora estes equipamentos sejam 

necessários para transportar a água através dos sistemas e garantirem a confiabilidade 

do abastecimento de água, o grande consumo de energia elétrica dificulta o equilíbrio 

financeiro das empresas de saneamento. Com esta preocupação, o presente estudo 

apresenta uma otimização na rotina operacional das estações elevatórias, buscando a 

operação ótima que minimize o custo com energia elétrica e atenda os limites físicos e 

operacionais envolvidos no sistema elevatório. Aplicando-se a plataforma de otimização 

em elevatórias reais, obteve-se uma redução na potencia utilizada de 20% se comparada 

à potência nominal dos conjuntos motor-bomba das estações elevatórias, originando 

economia de aproximadamente 7% no custo com energia elétrica das unidades.  

Titulo: OTIMIZAÇÃO EM ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EM SISTEMAS DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA BUSCANDO A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

Autor: Hudson Tiago dos Santos Pedrosa 

Palavras Chave: Otimização; Eficiência Energética; Estação Elevatória; Inversor de 

Frequência; Abastecimento de Água. 

  



 

 

ABSTRACT 
 

Population growth has been demanding water in larger quantities, which requires 

sanitation companies to find alternative techniques that are economically viable for the 

water shortage in urban areas. These alternatives, in most cases, modify the operational 

performance of the pumping system, generally increasing the pumping time and / or 

increasing the number of motor-pump sets in operation. The motor-pump sets are 

responsible for most of the electricity consumption and although these equipment are 

needed to transport the water through the system and ensure the reliability of water 

supply, the large consumption of electricity hinders the financial stability of the 

sanitation company. With this in mind, this study presents an optimization routine for 

operating the pumping stations; seeking the optimal operation that minimizes the cost of 

electricity while also meeting the physical and operational limits involved in the 

pumping stations. Applying the optimization platform of this study on actual pumping 

stations, it obtained an average reduction of 20% of the nominal power of the motor-

pump sets of pumping stations, resulting in savings of approximately 7% in the cost of 

electric energy of the pumping stations. 

Title: OPTIMIZATION OF PUMPING STATION FOR INCREASING ENERGY 

EFFICIENCY OF WATER SUPPLY SYSTEMS  

Author: Hudson Tiago dos Santos Pedrosa 

Key-words: Optimization; Energy Efficiency; Water pumping station; Frequency 

inverter; Water supply. 
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1. INTRODUÇÃO   

 

A água é essencial ao surgimento e à manutenção da vida em nosso planeta, ela é 

indispensável para o desenvolvimento das diversas atividades humanas, por essa razão, 

apresenta valores econômicos, culturais e sociais. Além de dar suporte à vida, a água 

pode ser utilizada para o transporte de pessoas e mercadorias, geração de energia 

elétrica, produção e processamento de alimentos, diversos processos industriais, 

recreação e paisagismo, entre outros. Assim a demanda da água no meio urbano cresce 

aceleradamente, bem como o aumento da população, das indústrias e de todas as 

atividades que utilizam a água em algum ponto de seu processo. Logo os sistemas de 

abastecimento de água ficam defasados ao passar dos anos, ultrapassando a estimativa 

de demanda do projeto inicial. 

Com o alcance da projeção populacional dos projetos, somadas ao envelhecimento 

das redes de distribuição, cada vez mais, os sistemas vem demandando água em 

quantidades maiores, contudo, os sistemas de abastecimento de água nem sempre atende 

essas exigências, este uso inadequado são fatores que podem ocasionar a escassez de 

água disponível para o consumo humano.  

Com o aumento da demanda, muitas vezes, torna-se necessário aumentar a oferta de 

água da região que, somado a deteriorações dos sistemas, com aumento de rugosidade 

das tubulações, vazamentos, entre outros, comprometem a confiabilidade do 

abastecimento, assim estes sistemas passam a trabalhar em condições distintas do 

projeto inicial.  

Muitas vezes, estas mudanças afetam a operação das estações elevatórias, 

aumentando o custo de energia elétrica. Estima-se que 2,5% de toda energia elétrica 

produzida no Brasil seja usado para manter as empresas de saneamento operando 

(ALBANEZE, 2012).  

Nos Estados Unidos o saneamento é responsável por cerca de 3 a 4% do consumo 

total de energia do país, esses sistemas são responsáveis por 30 a 40% do consumo total 

de energia dos governos municipais (EPA, 2012 apud BEHANDISH, 2014). 

Apesar da permanente utilização desses equipamentos garantirem a confiabilidade 

do abastecimento de água, o grande consumo de energia elétrica dificulta o equilíbrio 

financeiro das empresas de saneamento, já que este passivo é a segunda maior despesa 



16 

 

das empresas e 90% desta energia elétrica devem-se às estações elevatórias (TSUTIYA, 

2004). 

No Brasil, a geração de energia advém preponderantemente das hidrelétricas, o 

grande potencial hídrico do país era sinônimo de fartura inesgotável, mas o tempo 

mostrou que isto não era verdade. A exploração descontrolada dos recursos hídricos 

acarretou na incapacidade de repor estes recursos. Hoje no mundo há uma preocupação 

com o controle da produção energética, aumentando os rendimentos, e a busca por 

alternativas de eficiência energética são preocupações constantes (DUTRA, 2005). 

A preocupação quanto à possibilidade da falta de suprimento de energia elétrica 

remete à necessidade de se avaliar de que maneira esse tipo de energia vem sendo 

utilizada. Isso torna evidente que o problema não se limita apenas à necessidade de 

gerar cada vez mais energia, mas, primeiramente, a eliminar desperdícios, buscando o 

máximo de desempenho com o mínimo de consumo (SOUSA, 2010).     

Assim as empresas do setor de abastecimento enfrentam dificuldades em conciliar o 

crescimento urbano com o abastecimento de água seguro e eficiente (BRENTAN, 

2014), o que obriga os gestores de saneamento a encontrarem alternativas técnicas que 

sejam viáveis economicamente para o abastecimento de água de áreas urbanas, como 

também forçar as empresas de abastecimento a adequarem e/ou melhorarem os sistemas 

de distribuição de água.  

A energia elétrica é necessária para transportar a água através dos sistemas, por isto, 

tão importante quanto as medidas de diminuição do consumo de água, são as ações 

operacionais no processo de melhoria dos sistemas de distribuição (GOMES, 2005), 

logo implantações de programas e medidas que reduzem o custo com energia elétrica. É 

de suma importância para a saúde financeira das empresas que operam os sistemas de 

água e esgoto, já que o custo com a energia elétrica é cada vez mais elevado. 

Então, para cada volume (m³) de água transportada para o abastecimento existe uma 

demanda energética. Logo, quanto mais eficiente for seu transporte, menores serão os 

custos associados à energia (MARTINS et al, 2006).  

No Brasil, o governo tem estimulado as empresas a aperfeiçoarem seus sistemas por 

meio de incentivos, manuais técnicos específicos e programas para disseminação de 

informações em eficiência energética (ALBANEZE, 2012). Foi criado pelo Governo 

Federal e implantado pela ELETROBRÁS o PROCEL, Programa Nacional de 
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Conservação de Energia Elétrica, que tem como objetivo contribuir para a redução do 

consumo e da demanda de energia elétrica no país, por meio do combate ao desperdício 

desse insumo. 

Essas condições têm motivado as empresas de saneamento a implantar programas na 

busca da eficiência hidráulica e energética em sistemas de saneamento e novas 

tecnologias que visam aprimorar a operação do sistema de distribuição, buscando 

diminuir o custo com energia.  

Um equipamento encontrado para a redução no consumo de energia elétrica é a 

utilização de inversores de frequência para o acionamento e operação dos conjuntos 

motor-bomba. O controle de vazão através do domínio da velocidade do rotor dos 

motores em substituição aos métodos de controle de vazão tradicionais, além de 

diminuir o desgaste mecânico dos equipamentos envolvidos, permite encontrar a 

operação ótima que minimize o custo com energia.  

Segundo TSUTIYA (2007), o uso de inversores de frequência em motores elétricos 

de indução tem crescido significativamente devido principalmente à redução do preço 

desses equipamentos e aos benefícios operacionais proporcionados.  

 A utilização de softwares como ferramenta na gestão operacional de sistemas de 

distribuição de água tem se tornado cada vez mais frequente, visto que os mesmos nos 

fornecem uma visão sistêmica do abastecimento de água e o acompanhamento contínuo 

dos parâmetros hidráulicos. 

DUTRA (2005) destaca diversos fatores que contribuem para o custo de energia 

elétrica em sistemas de bombeamento. Entre eles está o consumo elevado em horários 

de pico da energia. Nesse horário a energia tem o custo mais elevado. 

Desta forma, o presente estudo apresenta uma plataforma para a otimização visando 

determinar a operação ótima ao longo das 24 horas utilizando um inversor de frequência 

nas estações elevatórias de água, de forma a minimizar os custos de energia elétrica 

nestas estações. 
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1.1. Objetivo  

1.1.1. Objetivo Geral 

Construir uma plataforma de otimização que minimize os custos com energia 

elétrica nas estações elevatórias de água em sistemas de abastecimento, oferecendo uma 

rotina ótima de operação referente à variação de velocidade de rotação dos motores dos 

conjuntos motor-bombas. 

1.1.2. Objetivos Específicos 

Desenvolver um modelo de programação não linear que represente uma estação 

elevatória dos sistemas de abastecimento de água, no que se refere à operação e custo 

com energia elétrica ao longo do dia, respeitando todos os limites físicos e operacionais 

destas elevatórias. 

Estabelecer o cenário de menor custo com energia elétrica determinando a operação 

ótima dos conjuntos motor-bomba, variando a sua velocidade de rotação.  

Aplicar a plataforma de otimização em sistemas elevatórios reais. 

1.2. Abordagem do problema 

Nas estações elevatórias dos sistemas de saneamento, para manter o equilíbrio da 

vazão de recalque e demanda de água, usualmente se da através de válvulas a jusante 

dos conjuntos motor-bombas, sendo manobradas de acordo com o aumento ou 

diminuição da demanda, para evitar extravasamento dos reservatórios envolvidos ou por 

qualquer outra necessidade. Este controle de vazão por válvulas aumenta a perda de 

carga localizada, por conseguinte, aumenta a carga manométrica necessária para o 

recalque, resultando em um acréscimo na potencia do motor, com tudo, aumentando o 

consumo (RODRIGUES, 2007). 

O presente estudo propõe a instalação de inversores de frequência para o 

controle de vazão nas estações elevatórias. Estes equipamentos controlam a rotação do 

motor das bombas, o que faz com que o consumo de energia seja proporcional à rotação 

do motor. 

  O modelo desenvolvido considera as características das unidades elevatórias de 

água dos sistemas de abastecimento, tendo como função-objetivo minimizar o custo 

com energia elétrica alterando a velocidade de rotação dos motores com inversores de 

frequência. A infraestrutura física instalada das estações, como níveis máximos e 
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mínimos do poço de sucção das bombas e do reservatório de recalque, limitam o campo 

de possíveis soluções da operação destas bombas.  

A otimização da operação dos conjuntos motor-bomba tem como variáveis de 

decisão a velocidade de rotação destes motores. Como restrição no campo de soluções 

também é considerado o intervalo de variação da velocidade do motor, pois 

modificando a velocidade altera-se a altura manométrica, então há uma preocupação 

com a altura piezométrica que precisa ser vencida pelo sistema. 

Para o desenvolvimento deste estudo foram realizadas várias visitas técnicas a 

campo nos sistemas escolhidos para aplicação do modelo, com o objetivo de adquirir os 

dados físicos e operacionais destes sistemas, assim como maior esclarecimento da rotina 

de operação das mesmas.  

Junto à Companhia Pernambucana de Saneamento – COMPESA, responsável pelo 

abastecimento de água destas localidades, foram obtidas informações de dados do 

cadastro técnico, dados de vazão e de pressão, tanto os registrados no Centro de 

Controle Operacional – CCO, como também os monitorados pelo sistema de Telemetria 

da empresa, dados da tarifa energética especifica para cada unidade aqui envolvida, 

entre outras informações necessárias para o modelo desenvolvido e apresentado neste 

estudo. 

1.3. Estrutura 

Além desta introdução, o presente trabalho está dividido em mais cinco capítulos. 

No capítulo 2 é apresentado o referencial teórico, com uma revisão da literatura sobre 

otimização, sistemas de abastecimento de água, estação elevatória explanando sobre 

conjunto motor-bomba, método de controles tradicionais e o método de controle de 

vazão por controle de velocidade e tarifas energéticas.  

No capítulo 3 são apresentados os materiais e métodos usados para o estudo 

esclarecendo a montagem do problema, formulação matemática, elaboração da função-

objetivo, escolha das variáveis de decisão e a formulação das restrições.  

No capítulo seguinte é apresentada a área do estudo de caso de aplicação do modelo, 

bem como uma descrição simplificada dos sistemas de abastecimento de água das 

regiões, a tarifa energética especifica para cada unidade estudada, apresentação dos 

dados físicos e operacionais usados para a montagem do modelo e os resultados da 

otimização para cada estação apresentada. 
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Em seguida, no capítulo 5, são apresentados os resultados gerais obtidos com a 

plataforma de otimização deste estudo. Por fim, no capítulo 6, são destacadas as 

principais conclusões do estudo e contribuições, bem como suas limitações, além de 

sugeridos trabalhos futuros. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E REVISAO DA LITERATURA 

 

2.1. Otimização 

De forma generalizada, otimização é um processo que busca obter o melhor 

resultado de um sistema sob dadas circunstâncias. Considerando atividades de 

produção, a otimização de um determinado processo ou sistema pode ter como 

benefício econômico minimizar o investimento para uma determinada capacidade 

operacional a ser instalada, maximizar o lucro total, maximizar o lucro por unidade de 

produto ou minimizar os custos operacionais ou os custos de manutenção, maximizar a 

produção para uma determinada capacidade operacional, minimizar o consumo de 

matéria-prima, minimizar o custo de energia, entre outros. 

Há diversas definições para otimização de sistema e processos. Considerando-se os 

aspectos matemáticos e de análise de sistemas, compreende o desenvolvimento de 

métodos eficientes de determinação de máximos e mínimos de funções de uma ou mais 

variáveis; a ciência que determina as melhores soluções para certos problemas físicos; a 

busca da melhor solução (solução ótima) dentre as diversas soluções possíveis de um 

problema, segundo critérios estabelecidos (KALID, 2012). 

Matematicamente, o processo significa encontrar o valor mínimo ou máximo de 

uma função de n variáveis, digamos f (x1, x2, ..., xn). A função a otimizar pode ser 

irrestrita, ou seja, sem qualquer limitação para os valores que podem ser por ela 

assumidos, ou estar sujeita a restrições sobre as variáveis que a compõem.  

Em outras palavras, deve-se encontrar uma solução para minimizar ou maximizar a 

função-objetivo que simultaneamente atenda todas as restrições sujeitas pelo sistema, se 

for o caso. Portanto, otimizar é encontrar a solução ótima de um sistema ou problema 

dentro de uma região viável. 

A solução ótima do processo ou do sistema tem que estar inserida em uma região 

que se limita por restrições físicas ou econômicas de um sistema, como por exemplo o 

numero de equipamentos, os volumes máximo e mínimo de um reservatório, entre 
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outros. A busca pela melhor solução ocorre através da alteração das variáveis de 

decisão, percorrendo-se a região delimitada pelas restrições adotadas.  

A função-objetivo pode ser desenvolvida por critérios técnicos, econômicos, 

operacionais, sociais, para citar os mais relevantes, estritamente ou por combinações de 

diferentes tipos de critérios. No presente estudo usa-se um critério técnico-econômico 

para minimizar o custo com a energia elétrica em estações elevatórias de um sistema de 

abastecimento de água otimizando sua operação.  

 

A maioria dos autores reconhece não existir um procedimento ou método que possa 

ser aplicado para todo tipo de problema e que a escolha do método depende da 

característica da função-objetivo, da natureza das restrições adotadas e do número de 

variáveis de decisões envolvidas no sistema. Por meio dos conceitos básicos de 

otimização, consegue-se estabelecer sete passos principais a serem seguidos na solução 

de problemas de otimização (KALID, 2012): 

P1. Analise o processo e estabeleça as variáveis de decisão (VD) e as auxiliares (VA). 

P2. Estabeleça a função-objetivo (FO) em função das variáveis identificadas no item P1 

e de coeficientes conhecidos. 

P3. Estabeleça as restrições: 

• balanços de massa e energia funções das VD e VA; 

• relações constitutivas e/ou empíricas; 

• limites operacionais máximos e mínimos; 

• faixa de validade das variáveis, por exemplo, temperaturas e pressões absolutas   

devem ser positivas, frações molares entre 0 e 1, etc.;   

• limites externos, como demanda máxima. 

P4. Se o problema é demasiadamente grande: 

• subdivida em partes e/ou 

• simplifique a função-objetivo e/ou o modelo do processo. 

P5. Se possível faça o mapeamento da função-objetivo: verifique graficamente como a 

FO varia com a mudança das variáveis de decisão. 

P6. Aplique as apropriadas técnicas matemáticas de otimização para o problema. 

P7. Aplique a análise de sensibilidade da FO, isto é, examine a sensibilidade do ponto 

de mínimo/máximo e o valor da FO às mudanças nos coeficientes das funções e a 

alterações nas variáveis de decisão. 
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No trabalho de RODELLA (2014), destaca-se que o objetivo último das decisões 

tomadas a partir da resolução dos problemas de otimização tanto pode ser minimizar o 

esforço requerido (no caso, minimizar o custo) como maximizar um benefício desejado. 

Desde que o esforço requerido ou o benefício desejado em qualquer situação prática possa 

ser expresso como uma função de certas variáveis de decisão, o problema de otimização 

pode ser definido como uma abordagem para identificar as condições que fazem o valor de 

uma função atingir o mínimo ou o máximo.  

Em síntese, um problema de otimização pode ser estabelecido matematicamente 

como segue: 

Encontrar 

𝑋 = (𝑥1 𝑥2   ⋯ 𝑥𝑛)′ = (

𝑥1

⋮
𝑥𝑛

)                                                                                 ( 1  ) 

Tal que minimize (ou maximize) f(X) sujeito às restrições: 

li (X) = 0, i = 1, 2,..., m 

gj (X) ≤ 0, j = m+1, m+2, ..., p 

onde: 

X – vetor n-dimensional chamado de vetor de escolha ou vetor de decisão, 

F(X) – função-objetivo 

li (X) – restrições de igualdade 

gj (X) – restrições de desigualdade 

 

 

2.2. Sistemas de abastecimento de água 

Saneamento básico é o conjunto de serviços, infraestrutura e instalações 

operacionais de abastecimento de água, esgoto sanitário, resíduos sólidos urbanos, 

drenagem e manejo de águas pluviais (WARTCHOW, 2011). Inserido no saneamento 

básico temos o Sistema de Abastecimento de Água, que é o serviço constituído de um 

conjunto de sistemas hidráulicos e instalações responsáveis pelo fornecimento de água 

com qualidade, quantidade e pressão aceitável para atender as necessidades da 

população em seus usos domésticos, públicos e comerciais, entre outros.  

As características de um sistema de abastecimento de água - SAA são bem variadas, 

dependendo da localidade, topografia e da origem de seus mananciais. No entanto, 

comumente um SAA é composto por um conjunto de unidades que são descritas e 

ilustradas na Figura 1. 
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Manancial - fontes de água superficiais ou subterrâneas que são usadas para 

abastecimento humano. 

Captação - é a primeira unidade do sistema de abastecimento de água. Responsável 

por coletar de modo adequado a água do manancial, também chamada de água bruta. 

Adutora - é a tubulação de maior diâmetro usada para a condução da água do ponto 

de captação no manancial até à Estação de Tratamento de Água  (adutora de água 

bruta), e da Estação de Tratamento de Água – ETA até os reservatórios de distribuição 

(adutora de água tratada). 

Estação Elevatória - é o conjunto das instalações e equipamentos de bombeamento 

destinados a transportar a água para pontos mais distantes ou mais elevados, ou para 

aumentar a pressão nas linhas de adução.  

Estação Elevatória de Água Bruta (EEAB) – transporta água bruta do manancial até 

à Estação de Tratamento de Água. 

Estação Elevatória de Água Tratada (EEAT) - transporta água tratada da Estação de 

Tratamento de Água até os reservatórios ou pontos mais elevados da rede de 

distribuição (Figura 2). 

Estação de Tratamento - unidade industrial responsável pela purificação da água 

bruta coletada no manancial, seguindo critérios de qualidade especificados na 

legislação. 

Reservatório - grandes caixas de concreto onde fica reservada a água após 

tratamento. 

Rede de distribuição - adutoras, tubulações e encanamentos por onde se distribui a 

água tratada para a população. 
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Figura 1 - Sistema de abastecimento de Água.  

Fonte: ReCESA (2009) 

 
Figura 2- Esquema SAA contendo EEAB e EEAT.  

Fonte: ReCESA (2008). 
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2.3. Estação elevatória 

Para as empresas de saneamento abastecerem uma determinada área, normalmente, 

é necessária a elevação das pressões nas redes ou adutoras. Para isso utilizam-se 

equipamentos eletromecânicos desde as captações até o sistema de distribuição para os 

consumidores finais. 

Portanto, as estações elevatórias são indispensáveis para um sistema de 

abastecimento de água em todas as etapas do sistema. Existem elevatórias nas 

captações, aduções, nas estações de tratamento e na distribuição aos consumidores. As 

estações elevatórias são compostas basicamente por três partes: tubulação de sucção, 

motores, bombas, tubulações e conexões de recalque. 

As tubulações de sucção ligam o reservatório inferior ou poço de sucção aos 

conjuntos motor-bomba. Estes podem estar dispostos em paralelos ou associados em 

série (Figura 3). A associação em paralelo aparece com mais frequência no 

abastecimento de água, sempre com a finalidade de aumentar a vazão de recalque e dar 

ao sistema maior flexibilidade em atender a demanda, ajustando o número de conjuntos 

motor-bomba em funcionamento. A associação em serie resolve o problema de sistemas 

com elevadas alturas manométricas, proporcionando o aumento de pressões no recalque. 

 
Figura 3 – a) associação em paralelo; b) associação em série 

A Figura 4 ilustra um sistema de elevatória genérico, com poço de sucção, 

elevatória, reservatório superior e tubulações. 
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Figura 4 – Esquema de sistema de bombeamento 

2.3.1. Abastecimento por Estações Elevatórias 

Existem diferentes formas de abastecimento de água em termos da disposição das 

estações elevatórias, tanto na distribuição como nas aduções de água bruta ou tratada. 

A Figura 5 apresenta um esquema de alimentação de rede através de um reservatório 

elevado: neste arranjo a elevatória recalca água do poço de sucção que pode ser do tipo 

enterrado, semienterrado ou apoiado, para o reservatório elevado (REL), este pressuriza 

a rede para os consumidores de água. 

 

Figura 5 - Esquema de alimentação de rede através de um reservatório elevado 

Em alguns casos, o abastecimento acontece diretamente das bombas para os 

consumidores (Figura 6) sem o uso dos reservatórios elevados. 
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Figura 6 - Esquema de alimentação diretamente para a rede 

Nos casos de adução, objeto de otimização no presente estudo, a disposição das 

estações elevatórias inicia no poço de sucção, estação elevatória propriamente dita, 

adutora de recalque e o reservatório superior que pode ser elevado (REL) ou apoiado 

(RAP), ou ainda uma torre de chegada de uma estação de tratamento de água, tudo 

dependendo da unidade que compõe o sistema a jusante (Figura 7). 

 
Figura 7 - Esquema de um sistema de bombeamento de adução 
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2.3.2. Bombas 

O transporte da água pode ser realizado por gravidade, aproveitando a topografia 

favorável do terreno, ou, quando isso não é possível, utilizam-se bombas para a 

elevação da carga hidráulica na água transportada.  

Existem diversos tipos e modelos de bombas. A escolha depende da vazão, da 

altura de recalque, distância de transporte, das características do líquido que se deseja 

recalcar e do local onde será instalada. Em seguida apresentam-se as grandezas 

importantes no dimensionamento de um sistema elevatório e suas unidades usuais: 

a) vazão de bombeamento (Q): volume de líquido bombeado por unidade de tempo, 

normalmente expresso em metros cúbicos por segundo (m³/s), metros cúbicos por hora 

(m³/h) ou ainda em litros por segundo (L/s);  

b) altura geométrica de sucção ou altura estática de sucção (Hg,s): é a diferença 

geométrica entre a linha do centro da bomba e o nível de água no poço, em metros (m);  

c) altura geométrica de recalque ou altura estática de recalque (Hg,r): é a diferença 

geométrica entre o nível máximo que atinge a água recalcada e a linha do centro da 

bomba e, em metros (m);  

d) altura geométrica total (Hg): é o desnível geométrico entre o nível da água no poço de 

sucção e o nível máximo que atinge a água recalcada, em metros (m);  

e) perda de carga no recalque (hpr): somatório das perdas de carga linear e singular nas 

instalações de recalque, em metros (m);  

f) perda de carga na sucção (hps): somatório das perdas de carga linear e singular nas 

instalações de sucção, em metros (m);  

g) carga de velocidade ou carga cinética: é a energia cinética contida no líquido 

bombeado calculado através da velocidade do fluido ao quadrado e dividida por duas 

vezes a aceleração da gravidade, em metros (m);  

h) altura manométrica total ou altura de elevação (H): carga que a bomba deve vencer 

quando o líquido é recalcado, inclui as alturas geométricas na sucção (Hg,s), a altura 

geométrica no recalque (Hg,r), as perdas de carga na sucção (hps) e no recalque (hpr) e a 

carga cinética, expresso em metros (m);  

i) potência fornecida pela bomba (P): é a potência para elevar a vazão do líquido de 

modo a vencer a altura manométrica total, em watts (W);  

j) rendimento da bomba (ηb): é a relação entre potência fornecida e potência consumida 

(número adimensional).   
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Os gastos com energia são bastante importantes nos sistemas elevatórios. Assim, 

a seleção correta da bomba contribui para economia na operação, o que pode minimizar 

o custo da água (ReCESA, 2008).  

As bombas podem ser classificadas nas seguintes classes principais: bombas 

volumétricas e turbobombas. 

As bombas volumétricas, também chamadas de bombas tipo pistão, são 

raramente utilizadas em sistemas de abastecimento de água. Sua aplicação ocorre 

quando a faixa de aplicação das turbobombas não consegue alcançar as necessidades de 

um dado sistema (ReCESA, 2008). Estas bombas possuem câmaras e órgão propulsor 

instalado em seu interior que produzem variações do volume interno, provocando 

também variações de pressão responsáveis pela aspiração e recalque do fluido (Figura 

8).  

 
Figura 8- Esquema de bomba tipo Pistão  

Fonte: ReCESA(2008) 

 

As turbobombas, também chamadas de bombas hidráulicas, são as mais usuais 

nos sistemas de abastecimento de água. Segundo descrito em CARVALHO (1984), as 

turbobombas são aquelas que se caracterizam pela existência de um rotor dotado de 

palhetas. Essas palhetas estão em contato com o fluido, de maneira tal que, sendo o 

rotor acionado por uma fonte externa de energia, a ação da força centrífuga e da força 

de sustentação produzida pelo escoamento do fluido em torno das palhetas provocam 

uma depressão à entrada do rotor que aspira o fluido e uma sobrepressão à saída do 

mesmo, realizando o recalque. 
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As turbobombas possuem como peças principais o rotor, que pode ter diferentes 

formas em função do tipo de paletas que se movimentam dentro da bomba (Figura 9), e 

o difusor, que é o canal de sucção que coleta o fluido expelido pelo o rotor e o 

encaminha para a tubulação de recalque (Figura 10). 

 
Figura 9 – Rotor fechado (a), semiaberto (b) e aberto (c).  

Fonte: CARVALHO (1984). 

 

 
Figura 10 - Difusor de uma bomba.  

Fonte: CARVALHO (1984). 

 

As turbobombas podem ser classificadas em função do tipo e número de rotores, 

do movimento e da forma de admissão do líquido, posição do eixo e pressão. 

Este estudo é focado nas bombas centrífugas, por terem o emprego mais 

difundido na área de abastecimento público de água. 
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2.3.3. Bombas Centrífugas 

As bombas centrífugas aceleram a massa líquida através da força centrífuga 

fornecida pelo giro do rotor, cedendo energia cinética à massa em movimento e 

transformando a energia cinética internamente em energia de pressão, na saída do rotor, 

através da carcaça da bomba (TSUTIYA, 2006 apud ALBANEZE, 2012).  

CARVALHO (1984) explica o funcionamento de uma bomba centrífuga fazendo 

analogia com um vaso cilíndrico aberto, parcialmente cheio de água e capaz de ser 

acionado por fonte externa, girando em torno do seu eixo de simetria, com uma 

velocidade angular de tal forma que atingisse um equilíbrio dinâmico (Figura 11). 

 
Figura 11 - Vaso girante e parabolóide de revolução.  

Fonte: CARVALHO (1984). 

 

Contudo, o líquido pressiona as paredes do vaso, compondo sua superfície livre 

em forma de um paraboloide de revolução. Quando a velocidade angular for alta, a água 

sobe tanto pelas paredes do vaso que descobre a região central do vaso, assim, 

ocasionando sobrepressão à periferia e uma depressão ao centro do vaso (Figura 12). 
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Figura 12 - Regiões de sobrepressão e depressão em um vaso girante. 

Fonte: CARVALHO (1984). 

 

Considere-se um vaso passível de ligação por tubulações a dois reservatórios. 

Um inferior ligado ao centro do vaso, região de sucção e um superior ligado na periferia 

do vaso, região de pressão. Ao se girar o vaso, a depressão central aspira o fluido e sob 

ação da força centrífuga a sobrepressão na periferia do vaso recalca o liquido para o 

reservatório superior (Figura 13) 

 
Figura 13 - Princípio de funcionamento de bomba centrífuga. 

Fonte: CARVALHO (1984). 
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2.3.4. Classificações das Bombas Centrífugas 

Ainda de acordo com TSUTIYA (2006), as bombas centrífugas podem ser de 

fluxo radial, fluxo misto e de fluxo axial. Nas bombas de fluxo radial o fluido penetra 

axialmente no rotor, sendo sua trajetória bruscamente desviada para a direção radial. 

São bombas cujo campo de emprego caracteriza-se pelo recalque de pequenas vazões 

em grandes alturas (Figura 14). 

 
Figura 14 - Bomba de fluxo radial.  

Fonte TSUTIYA (2006). 

 

Nessa classificação, as bomba de fluxo axial apresentam formato do rotor que 

impõe um escoamento no sentido axial. Esse tipo de bomba é empregado para recalcar 

grandes vazões e pequena altura de elevação (Figura 15). 

 
Figura 15 - Bomba de fluxo axial.  

Fonte:TSUTIYA (2006). 
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No 3º. tipo, denominado como bombas de fluxo misto, o rotor impõe um 

escoamento simultâneo nos sentidos axial e radial. Essas bombas são empregadas para 

os casos em que a altura de elevação é relativamente baixa e a vazão elevada (Figura 

16). 

 
Figura 16 - Bombas de fluxo Misto.  

Fonte: TSUTIYA (2006). 

 

CARVALHO (1984), também descreve diversas outras classificações para as 

turbobombas, dentre tantas se destaca: 

Quanto ao número de bocas de sucção do rotor: 

 Bombas de simples sucção, onde o rotor possui uma única entrada de sucção. 

 Bombas de dupla sucção, nas quais o liquido penetra no rotor pelos dois lados, 

portanto havendo duas entradas de sucção.  

Quanto ao número de rotores existentes dentro da carcaça da bomba. 

 Bomba unicelular ou de simples estágio: a bomba possui um único rotor dentro 

da carcaça. 

 Bomba multicelular ou de vários estágios: a bomba possui dois ou mais rotores 

dentro da carcaça. 

Quanto à pressão desenvolvida: 

 Bomba de baixa pressão: até 15 m, aproximadamente. 

 Bomba de média pressão: de 15 a 50 m, aproximadamente. 

 Bomba de alta pressão: acima de 50 m. 
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As bombas também podem ser classificadas pela posição do eixo da bomba (Figura 

17), ou seja, bombas com eixo horizontal, de concepção construtiva mais comum e as 

bombas com eixo vertical, que podem ser: bombas de eixo vertical prolongado 

(turbina), bomba do tipo propeller (hélice) e bombas submersas, estas menos comuns 

em sistemas de abastecimento.  

 
Figura 17 - Bombas com eixo Vertical e eixo horizontal.  

Fonte: ReCESA (2008) 

 

Em geral as bombas centrífugas são acionadas por motores elétricos que juntos, 

motor e bomba, formam o conjunto motor-bomba (Figura 18). 

 
Figura 18 - Conjunto Motor-Bomba 
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2.3.5. Motores 

Para o funcionamento de uma bomba centrífuga é imprescindível uma fonte 

externa que forneça energia cinética para o movimento giratório do rotor. Esta fonte 

normalmente é o motor elétrico (Figura 19). O motor elétrico é um conversor 

eletromecânico, baseado no princípio eletromagnético, que converte energia elétrica em 

energia mecânica (MARQUES, 2006 apud ALBANEZE, 2012). Assim o motor gira o 

rotor da bomba, com a transformação da força centrífuga em energia cinética e em 

sequência pressão sobre o liquido. 

 
Figura 19 - Motor Elétrico.  

Fonte: WEG (2015). 

 

Em geral a energia elétrica fornecida para os motores é constante, assim fazendo 

com que a velocidade angular do rotor da bomba e a vazão também sejam constantes, 

forçando o sistema a utilizar alternativas para o controle de vazão de saída da estação 

elevatória.    

 

2.4. Métodos de Controle de Vazão 

Segundo GOMES (2010), nos vários métodos de controle de vazão em sistemas de 

bombeamento, as técnicas mais usadas controlam o fluxo ainda mantendo a velocidade 

constante do conjunto motor-bomba (processos liga-desliga, By-Pass ou válvula de 

estrangulamento). Em todos esses processos existe desperdício de energia.  

No método liga-desliga, o acionamento/desligamento do motor ocorre quando o 

parâmetro de decisão atinge limites mínimo e máximo estabelecidos. Tal procedimento 

pode comprometer as partes elétricas e mecânicas, devido às elevadas correntes de 
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partida. Ocorrendo diversas operações em curtos espaços de tempo, esse sistema torna-

se altamente ineficiente e gera muita manutenção (ALBANEZE, 2012). O método by-

pass consiste na instalação de uma tubulação que tem a função de retornar parte da água 

da tubulação de recalque para o reservatório de sucção. Com o auxílio de uma válvula, 

aumenta-se ou diminui-se a vazão de retorno. Este método é ineficiente, pois um mesmo 

volume de água passa pelo conjunto motor-bomba diversas vezes, a cada período do 

sistema sendo agregado o valor de energia neste m³ recalcado, portanto elevando o valor 

do custo de bombeamento. 

O emprego de válvula de controle (ou de estrangulamento) adequa a vazão 

através da abertura ou do fechamento parcial de uma válvula instalada em série com a 

bomba. Este método ocasiona desgaste das peças envolvidas, aumentando o gasto com 

manutenção destes equipamentos e por consequência o custo do m³ recalcado. A válvula 

estrangulada acarreta em uma perda de carga localizada adicional a jusante da bomba, 

alterando a curva do sistema, ou seja, aumentando a altura manométrica de recalque 

(Figura 20).  

 
Figura 20 - Curva do sistema alterada 

 

O método com acionamento eletrônico promove o controle para movimentar o 

conjunto motor-bomba em velocidade variável, permitindo maior precisão do controle 

da vazão. Este método usa a energia necessária para cada determinada vazão de 
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recalque, gerando uma significativa economia de energia, quando se compara com os 

outros métodos mais comummente utilizados.  

TSUTIYA (2006) apud ALBANEZE (2012), afirma que dentre todos os 

métodos de controle, o mais econômico com relação ao consumo de energia elétrica é 

aquele com acionamento eletrônico. Esse tipo de acionamento pode ser usado como 

método de controle de vazão (com o uso de inversores de frequência) no caso de 

bombas centrífugas. 

 

2.4.1. Método de Controle de Vazão por Controle de Velocidade  

As curvas características das bombas, citadas anteriormente, geralmente sofrem 

modificações por diversas causas, como variação na rotação da bomba, no diâmetro do 

rotor, nas características físicas do liquido a ser bombeado, no tempo de serviço da 

máquina e por alterações nas características das tubulações (GUIMARÃES, 2008). 

Entre esses fatores, a variação da velocidade proporciona um uso racional em termos de 

energia elétrica: é nessa premissa que se insere o presente estudo.  

Um dos equipamentos mais utilizados para acionamento e controle de motores 

de indução trifásicos é o inversor de frequência. Trata-se de equipamentos eletrônicos 

que permitem um acionamento de velocidade variável, por meio do controle da tensão e 

da frequência aplicadas aos motores, ou seja, os inversores de frequência acoplados ao 

conjunto motor-bomba têm a função de controlar a velocidade de rotação dos motores 

elétricos a corrente alternada.  

Os inversores de frequência vêm ganhando espaço nos sistemas de 

abastecimento de água por racionalizar o uso de energia elétrica alterando a operação da 

estação elevatória, reduzindo a potência à ordem do cubo da razão entre velocidades, 

quando o conjunto trabalha com vazões menores que a vazão nominal do sistema de 

bombeamento (GUIMARÃES, 2008).  

Em ReCESA (2009) são listadas as ações operacionais para a redução de custos 

de energia elétrica. Nelas se inclui a utilização dos inversores de frequência entre ajuste 

de equipamentos; correção do fator de potência; alteração da tensão de alimentação; 

diminuição da potência dos equipamentos; melhoria no rendimento do conjunto 

motobomba; redução na altura manométrica; redução no volume de água; controle 

operacional do sistema e alteração nos procedimentos operacionais de ETA.  
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Comparando-se os efeitos da utilização do inversor de frequência e das válvulas 

de estrangulamento, pode-se observar que, pelo método de estrangulamento, o ponto de 

operação movimenta-se sobre a curva da bomba. Assim para vazões menores implica-se 

em maiores pressões de recalque, aumentando o esforço do conjunto motor-bomba. Por 

outro lado, com o controle de velocidade de rotação do motor, o ponto de operação 

desloca-se sobre a curva do sistema. Então, para vazões menores, obtém-se menores 

pressões de recalque. A Figura 21 ilustra o campo de economia de energia elétrica entre 

os métodos de controle citados acima. Essa economia obedece à equação de 

similaridade que será demonstrada no item seguinte. 

 

Figura 21 - Área de economia com o uso de controle por velocidade de rotação 

2.4.2. Lei de similaridade  

Os projetos buscam o recalque de determinada vazão em certa altura 

manométrica, porém estas condições dificilmente serão mantidas. Estes sistemas serão 

submetidos a vazões maiores ou menores que aquelas para as quais foram projetados, 

alterando juntamente a pressão, a potência e o rendimento dos conjuntos motor-bomba.  

CARVALHO (1984) explana que cada bomba tem certo campo de aplicação em 

termos das grandezas que interferem em seu funcionamento, sendo de extrema utilidade 

precisar ou delimitar esse campo de uso, dentro de uma faixa de rendimentos 
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considerada econômica. Essa faixa de variação de funcionamento da bomba pode ser 

compreendida a partir das curvas características da própria bomba.  

As curvas características representam o comportamento de uma bomba, mostrando o 

relacionamento existente entre as grandezas que caracterizam o seu funcionamento. 

A variação da rotação do rotor da bomba ocasiona alteração das suas curvas 

características. Assim, a cada ponto (H , Q) da curva de uma bomba a rotação n 

corresponde, em semelhança mecânica, a um ponto (H’, Q’), sob a rotação n’ 

(CARVALHO, 1984). Essas alterações obedecem às seguintes formulações: 

 

𝑄′

𝑄
=

𝑛′

𝑛
                                                                                                                            ( 2 ) 

 

𝐻′

𝐻
= (

𝑛′

𝑛
)

2

                                                                                                                      ( 3 ) 

 

𝑃′

𝑃
= (

𝑛′

𝑛
)

3

                                                                                                                      ( 4 ) 

Onde: 

n: velocidade de rotação do motor 1 

n’: velocidade de rotação do motor 2 

H= Altura manométrica referente à velocidade 1  

H’= Altura manométrica referente à velocidade 2 

Q= vazão de recalque referente à velocidade 1 

Q’= vazão de recalque referente à velocidade 2 

P = Potência referente à velocidade 1 

P’= Potência referente à velocidade 2. 

 

O gráfico a seguir apresenta o comportamento da potência de um conjunto motor-

bomba com a variação de velocidade do rotor. Nota-se que há uma diminuição 

acentuada na potência utilizada, na medida que a rotação diminui. Isto quer dizer, 

portanto, que quanto menor a rotação, menor será a potência utilizada. 
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Figura 22 - Relação velocidade angular e potência utilizada 

  

O presente estudo aborda o inversor de frequência que permite um acionamento de 

velocidade variável. Estes são acoplados ao conjunto motor-bomba e têm a função de 

controlar a velocidade de rotação dos motores elétricos a corrente alternada, ampliando 

o campo de operação das bombas de uma estação elevatória. 

 

2.5. Tarifas energéticas  

Cada empresa de saneamento, para gerenciar e operar os sistemas de abastecimento 

de água, utiliza energia elétrica desde as captações até à distribuição na rede para os 

consumidores finais, sendo utilizados equipamentos eletromecânicos, equipamentos 

para serviços auxiliares e iluminação (SNSA, 2008). 

O abastecimento de água tem relação direta com o consumo de energia, pois é 

necessário aproximadamente 0,6 kWh para produzir 1m³ de água potável. Isso mostra 

que a eficiência hidráulica e a eficiência energética são fundamentais para o bom 

gerenciamento dos sistemas de abastecimento de água (ReCESA, 2009). 

A compreensão da forma como é cobrada a energia elétrica e como são calculados 

os valores apresentados nas contas é fundamental para a tomada de decisão em relação a 

projetos de eficiência energética. Assim, a conta reflete o modo como a energia elétrica 

é utilizada e sua análise por um período de tempo adequado permite estabelecer relações 

importantes entre hábitos e consumo (PROCEL, 2001). 

A estrutura tarifária é um conjunto de tarifas aplicáveis às componentes de consumo de 

energia elétrica ou demanda de potência ativa, de acordo com a modalidade de 
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fornecimento, que pode ser em baixa ou alta tensão. Os usuários de baixa tensão têm 

tarifa monômia, isto é, são cobrados apenas pela energia consumida. Os usuários de alta 

tensão têm tarifa binômia, isto é, são cobrados pelo consumo e pela potência, que 

aparece nas contas dos consumidores com o nome de demanda, que, na verdade, 

corresponde à potência média verificada em intervalos de 15 minutos. 

Os usuários de energia elétrica podem se enquadrar em uma das alternativas 

tarifárias abaixo: 

Estrutura tarifária convencional: caracteriza-se pela aplicação de tarifas de 

consumo de energia elétrica ou demanda de potência, independentemente das horas de 

utilização do dia e dos períodos do ano. 

Estrutura tarifária horo-sazonal: caracteriza-se pela aplicação de tarifas 

diferenciadas de consumo de energia elétrica e de demanda de potência de acordo com 

as horas de utilização no dia e nos períodos do ano, conforme especificação a seguir: 

∙ Tarifa Azul: modalidade estruturada para aplicação de tarifas diferenciadas de 

consumo de energia elétrica de acordo com as horas de utilização no dia e os períodos 

do ano, bem como de tarifas diferenciadas de demanda de potência de acordo com as 

horas de utilização no dia; 

∙ Tarifa Verde: modalidade estruturada para aplicação de tarifas diferenciadas de 

consumo de energia elétrica de acordo com as horas de utilização no dia e os períodos 

do ano, bem como de uma única tarifa de demanda de potência. 

 

O horário de ponta é o período de três horas consecutivas exceto sábados, 

domingos e feriados nacionais, definido pela concessionária em função das 

características de seu sistema elétrico. Na modalidade tarifária horo-sazonal, nesse 

horário restritivo, a demanda e o consumo de energia elétrica tem preços mais elevados. 

O horário fora de ponta corresponde às demais 21 horas do dia.  

2.6. Revisão da Literatura 

O método de controle de vazão mais comum nas empresas de saneamento ainda 

funciona por meio de válvulas a jusante dos conjuntos motor-bomba. WOOD and 

REDDY (1994) afirmam que o controle de fluxo através de válvulas se assimila a 

dirigir um carro com o freio de mão acionado: o resultado é o desperdício de energia. 

A maioria dos motores são projetados para operar a uma velocidade constante e 

fornecer uma saída constante. No entanto, grande parte dos sistemas eletromecânicos 
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opera com demandas variáveis no tempo, cujo atendimento ocorre melhor se houver 

controle de velocidade dos motores elétricos. Uma unidade de velocidade variável é um 

dispositivo que regula a velocidade e a força de rotação, ou o torque de equipamento 

mecânico de saída. Efeitos de aplicação das unidades de velocidade variável conduzem 

a melhorias de produtividade e economia de energia em bombas, ventiladores, 

compressores e outros equipamentos (SAIDUR et al., 2012). Estes autores identificaram 

a oportunidades de economia de energia e os custos incorporados da aplicação de 

variadores de velocidade para os aplicativos existentes de motores elétricos. Também 

apresentaram análise económica, período de retorno e os efeitos de harmônicos de 

corrente e tensão gerados, mostrando que a variação de velocidade como metodo de 

controle de fluxo é mais eficaz para máquinas mecânicas em indústrias (SAIDUR et al., 

2012). 

Segundo SAUER e BRADY (2009), os inversores de frequência variável estiveram 

disponíveis para a indústria por varios anos. No entanto, a qualidade de energia, 

confiabilidade, estabilidade e custos prejudicaram a sua aceitação. Com ênfase para 

cortar os custos de produção, a utilização dos inversores de frequência tornou-se mais 

generalizada. 

Segundo AHONEN et al. (2008) o metodo de controle por variação de velocidade é 

amplamente utilizado em aplicações da indústria. Bombeamento com velocidade 

variável melhora a flexibilidade operacional do acionamento da bomba, quando 

comparada com outros métodos. Em muitos casos, isso resulta em economia de custos 

de energia. Hoje em dia, o desempenho dos inversores de frequência possibilita a sua 

utilização como um dispositivo de monitorização inteligente para o acionamento da 

bomba. Isso proporciona novas possibilidades para o pessoal de manutenção e operação. 

Na Europa, a utilização dos dispositivos de controle de velocidade tem em 2015 

potencial econômico identificado com a aplicação de bombeamento, nos setores 

industriais e terciários, de 39 e 8 TWh / ano, respectivamente. No entanto, apenas uma 

pequena percentagem desse potencial está sendo utilizado (ALMEIDA et al, 2005). 

Bombeamentos por velocidade variável foram identificados como a tecnologia de 

sistemas de motor que tem o maior potencial de economia de energia elétrica. Os 

autores citados caracterizam o mercado e aplicação do controladores de variação de 

velocidade, apresentando os preços médios, os custos de instalação e as vendas totais 

em cada país da Europa, por faixa de potência. Ainda consideram que os principais 

obstáculos para uma aplicação mais ampla da inversores de frequência são os problemas 
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de qualidade de energia e de confiabilidade, associados com a utilização destes 

controladores de velocidade.  

O acionamento eletrônico de velocidade variável pode produzir grande economia de 

energia quando comparado com outras tecnologias convencionais. Há um número muito 

grande de aplicações (por exemplo, o movimento do fluido, de movimentação e 

processamento de materiais), que seriam muito beneficiados, tanto em termos da 

melhoria do processo como em economia de energia, através da utilização de controle 

de velocidade. Estudos demonstraram que as aplicações de movimento fluido variável-

fluxo (bombas, ventiladores e compressores) têm o maior potencial de poupança 

(FERREIRA et al, 2011). Neste trabalho, os autores apresentam análise de duas 

tecnologias diferentes para a regulação do fluxo em sistemas de bombeamento: bomba 

de velocidade constante com uma válvula do acelerador de saída (motor alimentado 

diretamente a partir da linha) e bomba de velocidade variável sem válvula do acelerador 

de saída (motor alimentado por unidade de velocidade variável). Ainda sefundo esses 

autores, os grandes benefícios ambientais identificados no topo das economias 

energéticas fornecem forte argumento para maior utilização do metodo de 

bombeamento com velocidade variada. Também ressaltam que é de grande importância 

para os fabricantes de equipamentos eletrônicos industriais, designers e usuários, a 

ampliação de sua consciência para a importância de se levar em conta as questões 

energéticas e ambientais. 

BEZERRA (2015) indica em sua pesquisa que a adoção de inversores reduz o 

consumo de energia em determinadas aplicações, reduz a pressão nas redes hidráulicas e 

melhora a eficiência da bomba. A aplicação de um sistema de controle Fuzzy para 

conjuntos motor-bomba operando com velocidade de rotação variável apresenta 

economia de energia. O controlador é responsável pela manutenção da altura 

manométrica da bomba em um valor ótimo, eliminando qualquer excesso de pressão no 

ponto crítico da rede de distribuição de água. O artigo apresenta a influência do uso de 

inversores de frequência no consumo energético de sistemas de bombeamento e analisa 

o desempenho de um sistema de controle para atuar nesses equipamentos. Os resultados 

das experiências mostraram que o sistema Fuzzy foi eficiente e o controle de velocidade 

de rotação resultou numa redução de 35% no consumo de eletricidade. 

BEZERRA et al (2008) apresenta um estudo realizado pela Formação Irrigação e 

Centro de Pesquisa, para determinar performances motoras sob diferentes velocidades 

induzidas por um controlador de cargas com inversores de frequência. Em média, a 
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eficiência relativa do sistema elétrico com o inversor de frequência pode ser de 

aproximadamente 8% menor do que a eficiência relativa de um sistema projetado. 

Segundo os autores, se considerarmos as condições de operação de campo real, essa 

economia pode ser ainda maior, devido à capacidade do mecanismo de controle de 

ajustar adequadamente as velocidades para atender às condições reais do campo. 

O controle de velocidade foi apresentado como o melhor método de controle de 

ponto de economia de energia segundo SHEEN (2009). As investigações demonstram 

que o modelo de variação de velocidade é mais flexível, inteligente e 

computacionalmente eficiente em comparação com metodos tradicionais. O controle por 

velocidade varivel pode economizar 50% ou mais da energia em aplicativos que usam 

bombas (SHEEN, 2009). 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

Neste capítulo é apresentada a metodologia utilizada para a construção da 

plataforma de otimização. São exibidas a função-objetivo, as variáveis de decisão e as 

restrições construídas para o problema.  

3.1. Montagem do Problema 

Este tópico reúne as etapas da metodologia utilizada para montagem do processo de 

otimização da operação em estações elevatórias de água de sistemas de abastecimento 

de água com a variação de velocidade dos conjuntos motor-bomba usando inversor de 

frequência.  

Neste estudo procurou-se minimizar o custo com a energia elétrica de uma estação 

elevatória de água tendo como variável de decisão a velocidade do rotor dos motores 

com a instalação do inversor de frequência. Esta função é sujeita a várias restrições de 

recursos, como nível do poço de sucção das bombas, nível de operação do reservatório 

que recebe a água de recalque, limites de variação da velocidade de rotação dos motores 

e da demanda. 

A ferramenta de otimização utilizada por este trabalho foi o Evolutionary Solver, 

baseado em algoritmos genéticos, presente no Excel. 

Um algoritmo genético é uma técnica de busca utilizada na ciência da 

computação para achar soluções aproximadas em problemas de otimização. O algoritmo 

foi fundamentado principalmente pelo americano John Henry Holland. Algoritmos 

genéticos são uma classe particular de algoritmos evolutivos. Algoritmo Evolutivo é o 

termo empregado para designar o conjunto de técnicas de resolução de problemas 

baseados em princípios de evolução biológica, como a seleção natural, herança genética, 

mutação e recombinação. Estas técnicas podem ser empregadas para a solução de uma 

grande gama de problemas, com aplicações práticas na indústria e comércio. Os 

algoritmos genéticos empregam princípios semelhantes ao da seleção natural para busca 

de soluções otimizadas (EIBEN & SMITH, 2003, apud PETROLI NETO, 2011). 

Os algoritmos genéticos são implementados como uma simulação de 

computador em que uma população de representações abstratas de solução é 

selecionada em busca de soluções melhores. A evolução geralmente se inicia a partir de 

um conjunto de soluções criado aleatoriamente e é realizada por meio de gerações. A 

cada geração, a adaptação de cada solução na população é avaliada, sendo alguns 

https://pt.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncia_da_computa%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncia_da_computa%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/John_Henry_Holland
https://pt.wikipedia.org/wiki/Algoritmo_evolutivo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Muta%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Recombina%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Simula%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Simula%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Popula%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Evolu%C3%A7%C3%A3o
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indivíduos selecionados para a próxima geração e recombinados ou mutados para 

formar uma nova população. A nova população então é utilizada como entrada para a 

próxima iteração do algoritmo. 

Este suplemento do Microsoft Excel é uma ferramenta de cálculo poderosa para a 

pesquisa operacional enquanto método de otimização para sistemas não lineares. O 

modelo de otimização permite encontrar um valor otimizado (máximo ou mínimo) para 

a função-objetivo, sujeita ou não a restrições e limites. Por se tratar de ferramenta 

baseada em planilhas de cálculo, o processo funciona com um grupo de células nas 

quais são inseridas as fórmulas e dados que permitam calcular iterativamente os valores 

das variáveis de decisão, variáveis intermediárias ou de estado, restrições e função-

objetivo. 

3.2. Formulação Matemática 

3.2.1. Elaboração da função-objetivo 

O objetivo a ser alcançado é a minimização dos custos energéticos do sistema de 

abastecimento de água, com o foco em estações elevatórias de água bruta, assim 

buscando a operação ótima para as bombas no decorrer das 24 horas do dia utilizando a 

variação de velocidades de rotação dos motores que compõem as elevatórias. 

Objetivo         Minimizar Custo Energético (CE) das Estações Elevatórias do sistema de 

abastecimento de água. 

O custo energético de uma elevatória é dado pela multiplicação da potência 

energética pelo tempo de uso dos equipamentos (conjunto motor-bomba) e pela tarifa da 

concessionária. 

Assim:  

𝑪𝒆 = 𝒏º . 𝑷𝒆 . 𝒕 . 𝑻                                                                                                         ( 5 ) 

Onde; 

𝑷𝒆 =
𝑷𝒉

𝜼
                                                                                                                         ( 6 ) 

Onde; 

𝑷𝒉 = 𝜸 . 𝑸. 𝑯𝒎𝒂𝒏                                                                                                         ( 7 
) 

Onde: 

𝑪𝒆: Custo de energia consumida no tempo t; 

𝒏º: Numero de bombas em funcionamento; 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Recombina%C3%A7%C3%A3o_%28computa%C3%A7%C3%A3o_evolutiva%29
https://pt.wikipedia.org/wiki/Muta%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Itera%C3%A7%C3%A3o
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𝑷𝒆 : Potência elétrica; 

𝑷𝒉: Potência hidráulica; 

𝜼: Rendimento do conjunto motor-bomba; 

Q: Vazão; 

𝜸: Peso específico do líquido; 

Hman: Altura manométrica;       

t: tempo de operação da bomba; 

T: tarifa energética. 

Para os conjuntos motor-bomba com inversores de frequência a potência se 

altera de acordo com a variação da velocidade da rotação do motor conforme a equação 

(4) do capitulo lei de similaridade deste estudo. Então a potência do conjunto motor-

bomba é representada por: 

𝑷𝟐 = 𝑷𝒏 . (
𝒏𝟐

𝒏𝒏
)

𝟑

                                                                                                            ( 8 ) 

Onde:      

P2: Potência após a variação da velocidade 

Pn: Potência nominal do motor  

nn: velocidade de rotação nominal do motor  

n2: velocidade de rotação final do motor.   

Assim, para avaliação do custo total da estação elevatória, deve ser considerado 

o consumo das bombas envolvidas somado com o conjunto motor-bomba com o 

inversor de frequência, como também, diferenciando os horários de uso ao longo do dia, 

devido a variação da tarifa energética da concessionária: 

𝑴𝒊𝒏𝐂𝐄 = 𝒏º . 𝑷𝒆 (∑ 𝒕𝒊 . 𝑻𝟏
𝟏𝟕
𝟏 + ∑ 𝒕𝒊 . 𝑻𝟐

𝟐𝟏
𝟏𝟖 + ∑ 𝒕𝒊 . 𝑻𝟏

𝟐𝟒
𝟐𝟐  ) +  (∑ 𝒕𝒊 . 𝑻𝟏 . 𝑷𝒏. (

𝒏𝟐

𝒏𝒏
)

𝟑
𝟏𝟕
𝟏 +

∑ 𝒕𝒊 . 𝑻𝟐 . 𝑷𝒏. (
𝒏𝟐

𝒏𝒏
)

𝟑
𝟐𝟏
𝟏𝟖 + ∑ 𝒕𝒊 . 𝑻𝟏 . 𝑷𝒏. (

𝒏𝟐

𝒏𝒏
)

𝟑
𝟐𝟒
𝟐𝟐  )                                                          ( 9 ) 

CE: Custo Energético de operação em um dia (R$) 

nº: numero de bombas ligadas sem inversor de frequência (kWh) 

Pe: potência energética da bomba (kWh) 

t: tempo de operação da bomba(h) 

T1: tarifa energética fora horário de ponta (R$/kWh) 

T2: tarifa energética no horário de ponta (R$/kWh) 

nn: velocidade nominal de rotação do motor 

n2: velocidade de rotação do motor com o inversor de frequência 
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3.2.2. Escolha das Variáveis de Decisão 

O objetivo a ser alcançado é minimizar os custos com energia elétrica em uma 

estação elevatória de água bruta em sistemas de abastecimento. Para isso, a variável de 

decisão escolhida é a variação da velocidade da rotação dos motores das estações 

elevatórias ao longo do dia.  

Desta forma, a segunda parcela da função-objetivo é a que se trata da variação 

da velocidade do motor, então, a notação da variável será: 

 n2i : velocidade de rotação do motor com o inversor de frequência no período de tempo 

i. 

Sendo i inteiro variando de 1 ≤ i ≤ 24.  

 

Há no modelo duas variáveis de estado: o nível de partida do poço de sucção dos 

conjuntos motor-bomba da elevatória e o nível inicial do reservatório de chegada de 

recalque da elevatória, no inicio da simulação. Assim a notação dessas variáveis será: 

hps: Nível inicial da água do poço de sucção da Estação Elevatória    

hrc: Nível inicial da água do reservatório de chegada  da Estação Elevatória 

3.2.3. Formulação das Restrições 

 Poço de Sucção 

Conjunto de restrições de níveis de operação inicial, mínimo e máximo dos 

reservatórios (m³): 

O Nível de partida do reservatório denominado poço de sucção tem que estar entre o 

nível mínimo e o máximo de operação do mesmo. Esta restrição não permite que o 

modelo inicie a simulação com o nível do poço fora do intervalo de operação, assim: 

hps (inicial) ≥ hps (mínimo)                                                                                             (10) 

hps(inicial) ≤ hps (máximo)                                                                                            (11) 

Onde: 

hps(inicial): nível inicial do poço de sucção, (m); 

hps(mínimo): nível mínimo de operação do poço de sucção, (m); 

hps(máximo): nível máximo de operação do poço de sucção, (m); 

O poço de sucção tem seu nível mínimo de operação como restrição, uma vez 

que o mesmo não pode ser inferior a este mínimo, para evitar a entrada de ar nos 

conjuntos motor-bomba da estação elevatória, impedindo a cavitação das mesmas.  
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O nível a cada hora do dia no reservatório de chegada é dado pela soma do 

volume inicial do reservatório, mais o volume de entrada menos o volume de saída na 

hora i, todos dividido pela área do poço de sucção: 

hps(i) =ℎ𝑝𝑠(𝑖 − 1) + (
𝑄𝑐ℎ𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎(𝑖)∗60∗60

1000∗𝐴𝑝𝑠
) − (

𝑄𝑠𝑎í𝑑𝑎(𝑖)∗60∗60

1000∗𝐴𝑝𝑠
)≥hps (mínimo)                 (12) 

Onde: 

hps(i): nível da água no poço de sucção na hora i, (m); 

h(i-1): nível do poço de sucção na hora anterior à hora i, (m); 

Qchegada(i): Vazão de chegada no poço de sucção na hora i, (L/s); 

Qsaída(i): Vazão de saída da estação elevatória na hora i, (L/s); 

Aps: Área do reservatório que constitui o poço de sucção em planta, (m²). 

hps(mínimo): Nível mínimo do poço de sucção em operação, (m); 

i: instante ao longo do dia, (hora), 1≤ i ≤ 24. 

Ainda para o poço de sucção, impõe-se como restrição o nível máximo de 

operação, de modo a evitar extravasamento do reservatório, evitando perda real de água 

do sistema. Semelhante à formulação da restrição acima, o nível do poço de sucção da 

elevatória não pode ser superior ao nível máximo de operação do poço:  

 

hps(i)=ℎ𝑝𝑠(𝑖 − 1) + (
𝑄𝑐ℎ𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎(𝑖)∗60∗60

1000∗𝐴𝑝𝑠
) − (

𝑄𝑠𝑎í𝑑𝑎(𝑖)∗60∗60

1000∗𝐴𝑝𝑠
)≤ hps (máximo)               (13) 

 

hps(máximo): Nível máximo de operação do poço de sucção, (m); 

 

Conjunto de restrições de periodicidade: 

O nível de água no início do período, início do dia à 0 hora, do reservatório de 

sucção das bombas deve ser igual ao nível no final do dia, às 24 horas. Isto garante a 

existência de um padrão de operação da elevatória ao longo período. Sabendo-se da 

existência de uma variação na demanda de água ao longo dos dias, neste modelo 

considera-se uma margem de diferença de 10% tanto para mais como para menos entre 

os níveis inicial e o final do dia, assim esta restrição torna-se: 

hps(inicial)/hps(i) ≤ 1,10                                                                                          (14) 

hps(inicial)/hps(i) ≥ 0,90                                                                                          (15) 

hps(inicial): Nível do poço de sucção inicial, (m); 

hps(i): Nível do poço de sucção na hora i, (m); 

i: instante ao longo do dia, (hora), i=24; 
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 Estação Elevatória 

Conjunto de restrições da operação do conjunto motor-bomba com o inversor de 

frequência: 

De acordo com a teoria de semelhança entre maquinas, equação (3), quando a 

velocidade do motor do CMB é reduzida, há uma diminuição na altura manométrica de 

alcance deste conjunto e assim ocorre uma restrição na diminuição da velocidade do 

motor. A redução da velocidade de rotação do motor não pode ocasionar uma 

diminuição da altura manométrica que seja inferior à soma da altura geométrica de 

recalque com a perda de carga ao longo da tubulação. Assim têm-se: 

𝐻′ = 𝐻𝑛 ∗ (
𝑛2

𝑛𝑛
)

2

≥ 𝑧2 − 𝑧1 + 𝑗 ∗ 𝐿                                                                              (16)             

𝑗 = 10,64 ∗
𝑄1,85

(𝑘1,85∗𝐷4,87)
                                                                                                 (17) 

Onde; 

Hman: altura manométrica, m; 

H’: altura manométrica com o inversor de frequência, m; 

nn: velocidade de rotação do motor nominal, rpm;  

n2: velocidade de rotação do motor com o inversor de frequência, rpm; 

z2= cota do reservatório de chegada, m; 

z1= cota da estação elevatória, m; 

J= perda de carga unitária, m/m; 

L= comprimento da adutora, m; 

Q= vazão de recalque, m³/s; 

K=coeficiente de rugosidade de Hazen-Williams; 

D= diâmetro da adutora de recalque, m. 

 

 Reservatório de chegada  
 

Conjunto de restrições de níveis de operação inicial, mínimo e máximo dos 

reservatórios de chegada: 

O nível de partida do reservatório de chegada tem que estar entre o nível mínimo 

e o máximo de operação do mesmo. Esta restrição não permite que o modelo inicie a 

simulação com o nível do reservatório fora do intervalo de operação. Assim: 

 hrc(inicial) ≥ hrc (mínimo)                                                                                             (18) 
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hrc(inicial) ≤ hrc (máximo)                                                                                             (19) 

Onde: 

hrc(inicial): Nível inicial do reservatório de chegada, (m); 

hrc(mínimo): Nível mínimo de operação do reservatório de chegada, (m); 

hrc(máximo): Nível máximo de operação do reservatório de chegada, (m). 

Para evitar entrada de ar na tubulação e posterior formação de bolhas no interior 

da mesma, podendo ocasionar rupturas das tubulações ou interrupção no abastecimento, 

se faz necessária a restrição do nível mínimo do reservatório de recalque.  

Os níveis a cada hora do dia são dados pela soma do volume do reservatório no 

tempo i-1, mais o volume de entrada menos o volume de saída na hora i, todos divididos 

pela área do reservatório de chegada. Portanto, ao longo do dia o nível do reservatório 

de chegada não pode ser inferior ao nível mínimo de operação do mesmo, desta forma: 

hrc(i)= ℎ𝑟𝑐(𝑖 − 1) + (
𝑄𝑐ℎ𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎(𝑖)∗60∗60

1000∗𝐴𝑟𝑐
) − (

𝑄𝑠𝑎í𝑑𝑎(𝑖)∗60∗60

1000∗𝐴𝑟𝑐
)≥hrc (mínimo)                  (20) 

Onde: 

hrc(i): Nível do reservatório de chegada na hora i, (m); 

hrc(i-1): Nível do reservatório de chegada na hora anterior a hora i, (m); 

Qchegada(i): Vazão de chegada no reservatório de chegada na hora i, (L/s); 

Qsaída(i): Vazão de saída do reservatório de chegada na hora i, (L/s); 

Arc: Área do reservatório de chegada em planta, (m²). 

hrc(mínimo): Nível do reservatório de chegada mínimo de operação, (m); 

i: instante ao longo do dia, (hora), 1≤ i ≤ 24. 

Ainda para o reservatório de chegada, tem-se como restrição seu nível máximo 

de operação, de modo a evitar extravasamento do reservatório e em consequência perda 

física de água do sistema. Semelhante à formulação da restrição anterior, o nível do 

reservatório de chegada não pode ser superior o nível máximo de operação desse 

reservatório:  

hrc(i)=ℎ𝑟𝑐(𝑖 − 1) + (
𝑄𝑐ℎ𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎(𝑖)∗60∗60

1000∗𝐴𝑟𝑐
) − (

𝑄𝑠𝑎í𝑑𝑎(𝑖)∗60∗60

1000∗𝐴𝑟𝑐
) ≤ hrc(máximo)                  (21) 

hrc(máximo): Nível máximo do reservatório de chegada, (m). 

 

Conjunto de restrições de periodicidade: 

O nível de água na operação ao início de cada dia, do reservatório de chegada, 

deve ser igual ao nível no final do dia, às 24 horas. Isto garante a existência de um 

padrão de operação da elevatória ao longo do período. Sabendo-se da existência de uma 
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variação na demanda de água ao longo dos dias, neste modelo considera-se uma 

margem de diferença de 10% tanto para mais como para menos entre os níveis inicial e 

o final do dia. Isso leva à seguinte restrição: 

hrc(inicial)/hrc(final) ≤ 1,10                                                                                   (22) 

hrc(inicial)/hrc(final) ≥ 0,90                                                                                   (23) 

hrc(inicial): Nível do reservatório de chegada no início do dia, (m); 

hrc(final): Nível do reservatório de chegada no final do dia, (m). 
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4. CARACTERIZAÇÃO DAS ÁREAS DE ESTUDO   

Este capítulo apresenta as áreas dos estudos de caso, bem como uma descrição 

simplificada dos sistemas de abastecimento de água analisados. Além disso, são 

apresentados os dados utilizados na pesquisa, bem como uma breve análise dos mesmos 

e a indicação de como foram obtidos. 

Pernambuco possui 185 municípios e uma população estimada em cerca de 9,3 

milhões de habitantes, inseridos em uma área de 98.149,119 km² (IBGE, 2015). 

Pernambuco é dividido em cinco mesorregiões; Metropolitana do Recife com 15 

municípios, Mata Pernambucana contemplando 43 municípios, Agreste Pernambucano 

com 71 municípios, 50 municípios no Sertão Pernambucano e o São Francisco 

Pernambucano com 15 municípios (Figura 23). 

 
Figura 23 – Mesorregiões do Estado de Pernambuco 

Fonte adaptada: CONDEPE/FIDEM (2015). 
 

Segundo ALBANEZE (2012) as estações elevatórias de água bruta são as 

instalações que respondem pelo maior consumo de energia elétrica dentro do SAA, 

pois, na maioria das vezes os mananciais se encontram distantes do sistema de 

distribuição e as bombas de estações elevatórias de água bruta recalcam as maiores 

vazões dos sistemas de abastecimento de água. A Tabela 1 traz as vinte elevatórias com 

maiores despesas com energia da Companhia Pernambucana de Saneamento, extraída 

do relatório mensal de demanda, consumo e custo com energia elétrica da COMPESA 

(2015).  
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Percebe-se que quase a totalidade destas estações elevatórias refere-se a água bruta 

(EEAB). A EEAB de Pirapama tem a maior despesa com energia elétrica, porém este é 

o sistema de maior vazão do estado de Pernambuco. Em seguida destacam-se os 

sistemas de abastecimento de Jucazinho e do Prata, responsáveis pelo abastecimento de 

Caruaru e cidades próximas, que contemplam, segundo o IBGE(2015), depois da 

Região Metropolitana de Recife, o aglomerado urbano mais populoso de Pernambuco. 

  

Tabela 1 - Vinte elevatórias da COMPESA com maior custo de energia (maio de 2015)  

  

CONSUMO (kWh) 

VALOR DA  

UNIDADE 
FATURA 

MENSAL (R$) 

  PONTA F. PONTA TOTAL   

ETA - EEAB BARRAGEM 

PIRAPAMA 176.702,40 2.665.440,00 2.842.142,40 

 

 

791.831,56 

EEAB 01 JUCAZINHO 126.496,80 1.340.280,00 1.466.776,80 478.593,16 

EEAB PRATA III 86.510,40 909.696,00 996.206,40 337.682,84 

EEAB MONJOPE 82.551,84 856.674,00 939.225,84 319.073,12 

EEAB PRATA II 75.105,60 795.744,00 870.849,60 292.417,22 

EEAB 03 JUCAZINHO 85.309,20 981.000,00 1.066.309,20 

 

292.196,50 

EEAB 02 SALGUEIRO  52.432,56 536.040,00 588.472,56 288.640,89 

EEAB 05 JUCAZINHO 88.857,00 905.580,00 994.437,00 286.853,82 

EEAB 02 JUCAZINHO 86.459,40 923.760,00 1.010.219,40 285.849,82 

EEAB 03 SALGUEIRO - 

MONTE SANT 65.622,72 719.088,00 784.710,72 

 

278.467,25 

EEAB PRATA I 71.275,68 746.064,00 817.339,68 276.467,84 

EEAB CATUCÁ (BOTAFOGO 

1) 55.630,00 575.808,00 631.438,00 

 

263.855,24 

EEAB 03 - ADUT.OESTE -

OURICURI 42.009,12 709.344,00 751.353,12 

 

 

257.316,41 

EEAB 01 - ADUT.OESTE - 

OROCÓ 73.926,00 799.560,00 873.486,00 

 

 

251.469,49 

EEAB IPOJUCA 58.716,96 619.632,00 678.348,96 245.967,72 

EEAB TIÚMA 52.067,52 538.080,00 590.147,52 217.934,18 

EEAB 04 JUCAZINHO 59.801,40 603.900,00 663.701,40 192.328,05 

EEAB 02 - ADUT.OESTE - 

JACARÉ 55.391,40 583.380,00 638.771,40 

 

 

180.549,81 

EEAB ARATACA 42.157,44 436.392,00 478.549,44 170.527,34 

EEAB DE DUAS UNAS - 

BARRAGEM 20.669,04 212.616,00 233.285,04 

 

166.103,08 
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Com base na tabela acima, o modelo foi desenvolvido para as elevatórias de água 

bruta onde se tem as maiores despesas com energia elétrica das empresas de 

saneamento. Assim entre as vinte estações elevatórias com maiores custos com a tarifa 

elétrica da empresa foram escolhidas a EEAB de Pirapama com o maior consumo e os 

sistemas de Jucazinho e do Prata para a aplicação do modelo de otimização de operação. 

A elevatória com o maior despesa é a EEAB Pirapama, localizado no Cabo de Santo 

Agostinho, na Região Metropolitana do Recife. É o maior sistema de abastecimento de 

água (SAA) de Pernambuco e um dos maiores do Brasil. O Sistema Adutor de 

Jucazinho e Prata têm como principais finalidades o abastecimento de água para 23 

localidades do Agreste e Zona da Mata Norte. Os SAA Jucazinho e Prata contem seis 

das dez elevatórias de maior despesa com energia elétrica.   

A coleta dos dados físicos e operacionais do sistema de abastecimento de água para 

montagem do esquema hidráulico e determinação do escopo da pesquisa foi realizada 

diretamente com a empresa de distribuição de água, a COMPESA – Companhia 

Pernambucana de Saneamento. Essas informações foram obtidas com cadastro técnico, 

medições de potência e vazão das bombas, de histórico de operação do sistema 

juntamente com o Centro de Controle Operacional – CCO da empresa, telemetria e 

contrato da demanda e tarifa energética. 

4.1. Sistema Pirapama 

O Sistema Pirapama está localizado no município do Cabo de Santo Agostinho, na 

Região Metropolitana do Recife (RMR). Atualmente é o maior sistema de 

abastecimento de água de Pernambuco. O projeto foi executado em três etapas, com 

inicio 2008, sendo a última finalizada em novembro de 2011.  

O sistema produz aproximadamente 4.500 litros por segundo de água, que 

representa 50% da produção de água da Região Metropolitana do Recife – RMR, 

beneficiando cerca de 3 milhões de pessoas nos municípios de Recife, Jaboatão dos 

Guararapes e Cabo de Santo Agostinho. Foi concebido para reforçar os SAA Gurjaú e 

Tapacurá e assim indiretamente ajudando no abastecimento das áreas do SAA Alto do 

Céu e parte do SAA Botafogo. 

De extrema importância para o abastecimento de água da RMR, Pirapama retirou 

vários bairros do grande Recife do racionamento, resolvendo um problema crônico de 
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falta de água existente por mais de duas décadas no que se refere à produção 

insuficiente (ainda há um grande trabalho em desenvolvimento para a melhoria da rede 

de distribuição). De acordo com a COMPESA, a área plana do Recife, por exemplo, não 

enfrenta mais rodízio na distribuição de água. 

O sistema de abastecimento de água de Pirapama tem sua captação feita no rio de 

mesmo nome, com uma área da bacia hidrográfica de 341,50 km²  e com vazão de 

regularização de 10,8 m³/s, proporcionada pela barragem, cujo reservatório tem área da 

bacia hidráulica de 689.700 ha (6,9 km²) e com capacidade máxima de acumulação de 

60.937.000 m³. A exploração deste manancial foi dividida entre a COMPESA e as 

indústrias a jusante, que tem para isso uma tubulação com dispersor na extremidade 

com vazão reguladora do rio em até 1,8 m³/s.  

Além da barragem, o sistema de Pirapama é composto de adutoras arranjadas de 

tubulações em aço e ferro dúctil, com diâmetros que variam de 600 a 2.000 mm; 02 

estações elevatórias: uma estação de água bruta com produção máxima de 5.130 L/s e 

outra estação elevatória de água tratada para lavagem dos filtros da ETA com vazão de 

200 L/s por cada CMB; uma ETA; cinco reservatórios, sendo um para lavagem dos 

filtros, outro reservatório de partida de água tratada para o sistema e os outros três como 

centros de distribuição (Figura 24). 

 
Figura 24 - Sistema de Abastecimento de Água de Pirapama 
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4.2. Sistema Caruaru 

A cidade de Caruaru pertence à Mesorregião do Agreste Pernambucano e à 

Microrregião do Vale do Ipojuca e localiza-se a oeste da capital do estado, distando 

desta cerca de 130 km de Recife. O município ocupa uma área de 920,611 km², sendo 

que 16,65 km² estão em perímetro urbano e os 903,961 km² restantes formam a zona 

rural e sua população foi estimada em janeiro de 2015 em 349.602 habitantes, sendo 

então o mais populoso do interior pernambucano (IBGE, 2015).  

Caruaru situa-se nas coordenadas 08º17'00" de latitude sul e 35º58'34" de longitude 

oeste. Os municípios limítrofes são Brejo da Madre de Deus e São Caetano, a oeste; 

Toritama, Vertentes e Frei Miguelinho, a norte; Riacho das Almas e Bezerros, a leste; e 

Altinho e Agrestina, a sul.  

O sistema de abastecimento de Caruaru conta com 90.258 ligações, atendendo 

105.182 economias e 41.688 ligações de esgoto. Em 2015 o sistema consumia da ordem 

de 962.000,00 m³ de água por mês (Pedrosa, 2015). 

Os Sistemas Adutores de Jucazinho e do Prata têm como finalidade o abastecimento 

de água para 23 localidades, entre cidades, distritos e povoados, do Agreste e Zona da 

Mata Norte, tendo Caruaru como o principal centro consumidor.  

Além do abastecimento, Jucazinho  integra o complexo de Barragens de acumulação 

para contenção de enchentes da Bacia Hidrográfica do Rio Capibaribe.  

Os referidos sistemas são responsáveis pelo fornecimento de água de 

aproximadamente 580.000 pessoas. A  

Figura 25 traz uma visão sistemática das adutoras de Jucazinho desde sua barragem 

até à ETA Salgado, bem como o sistema do Prata que da barragem transporta água para 

a ETA Petrópolis. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_do_Agreste_Pernambucano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_do_Vale_do_Ipojuca
http://pt.wikipedia.org/wiki/Recife
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea
http://pt.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADmetro_urbano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Zona_rural
http://pt.wikipedia.org/wiki/Zona_rural
http://pt.wikipedia.org/wiki/Popula%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_munic%C3%ADpios_de_Pernambuco_por_popula%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Latitude
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sul
http://pt.wikipedia.org/wiki/Longitude
http://pt.wikipedia.org/wiki/Oeste
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brejo_da_Madre_de_Deus
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Caetano_%28Pernambuco%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Toritama
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vertentes
http://pt.wikipedia.org/wiki/Frei_Miguelinho
http://pt.wikipedia.org/wiki/Riacho_das_Almas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bezerros
http://pt.wikipedia.org/wiki/Altinho
http://pt.wikipedia.org/wiki/Agrestina
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Figura 25 – Esquema das adutoras de Jucazinho e do Prata 

4.2.1. Sistema de Jucazinho 

O sistema de Jucazinho parte da barragem com o mesmo nome e distribui-se por 

duas linhas principais. Uma delas, denominada Tramo Norte, conduz água tratada 

seguindo em direção norte, para atender principalmente à cidade de Surubim; a outra 

denominada Tramo Sul, transporta água bruta para atender à demanda sul e tem como 

principal destino a cidade de Caruaru, atendendo também a Cumaru, Riacho das Almas 

e Ameixas, bem como a Bezerros (Figura 27). A  Figura 26 apresenta o esquema 

hidráulico do Tramo Sul, que é o objeto deste estudo. 
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Figura 26 - Esquema Hidráulico Tramo Sul 
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Figura 27 - Limites do Tramo Norte e Tramo Sul 
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4.2.2. Sistema do Prata 

O sistema do Prata transporta água bruta por duas linhas, linha do Prata e a linha 

Camevô, ambas tendo como centro de consumo principal o município de Caruaru, porém 

também atendendo as cidades de Agrestina, Altinho, Cachoeirinha e Ibirajuba (Figura 28). 

 

Figura 28 - Adutora do Sistema do Prata 

O modelo de otimização foi aplicado nas elevatórias EEAB de Pirapama, EEAB IA, 

EEAB II, III, IV e V de Jucazinho e nas EEAB I, II e III do sistema do Prata como 

mencionado acima. Os capítulos seguintes detalham os dados usados das unidades bem como 

os resultados obtidos pela otimização. 
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5. RESULTADOS 

5.1. EEAB Barragem Pirapama 

A estação elevatória de água bruta do sistema Pirapama, localizada próxima à 

barragem na Vila Pirapama, pertencente ao município do Cabo de Santo Agostinho, tem 

capacidade máxima de produção de 5.130 L/s. É composta por seis conjuntos motor-bomba, 

sendo um destinado para reserva, com vazão nominal de 1.026 L/s cada e potência de 1.600 

CV. O recalque da água bruta é feito para a ETA Pirapama, ao longo de 4.200 m (Figura 29). 

 

 

 

Figura 29 - Esquema EE Pirapama 

5.1.1. Contrato Tarifa Energética 

 De acordo com a ANEEL (2012), a estação elevatória de Pirapama se encontra no 

grupo A (Alta Tensão): este agrupamento é composto de unidades consumidoras com 

fornecimento em tensão igual ou superior a 2,3 kV, ou atendidas a partir de sistema 
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subterrâneo de distribuição em tensão secundária, caracterizado pela tarifa binômia e 

subdividido nos seguintes subgrupos: 

a) subgrupo A1 - tensão de fornecimento igual ou superior a 230 kV; 

b) subgrupo A2 - tensão de fornecimento de 88 kV a 138 kV; 

c) subgrupo A3 - tensão de fornecimento de 69 kV; 

d) subgrupo A3a - tensão de fornecimento de 30 kV a 44 kV; 

e) subgrupo A4 - tensão de fornecimento de 2,3 kV a 25 kV; e 

f) subgrupo AS - tensão de fornecimento inferior a 2,3 kV, a partir de sistema 

subterrâneo de distribuição. 

Nos padrões comerciais, a CELPE atende os clientes em Alta Tensão em 13,8kV 

(subgrupo A4) e 69kV (subgrupo A3). 

No caso da unidade de Pirapama, a energia da CELPE é recebida em 69kV, portanto, 

fazendo parte do subgrupo A3. A tabela abaixo apresenta o preço do kWh cobrado pela 

concessionária de energia, em maio de 2015, para a estação de água bruta de Pirapama. 

Tabela 2- Preço da tarifa energética para EEAB Pirapama 

horas 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Preço(R$) 0,253 0,253 0,253 0,253 0,253 0,253 0,253 0,253 0,253 0,253 0,253 0,253 

horas 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Preço(R$) 0,253 0,253 0,253 0,253 0,253 0,360 0,360 0,360 0,253 0,253 0,253 0,253 

 

5.1.2. Formulação Matemática EE Pirapama 

Este tópico aborda passo a passo a montagem do modelo matemático. Para o sistema 

de Pirapama foram consideradas as unidades de análise a partir da Barragem de Pirapama 

(Figura 30), que alimenta o poço de sucção dos conjuntos motor-bomba, a estação elevatória 

(Figura 31) e a torre de chegada da ETA Pirapama, aqui representada como reservatório de 

chegada (Figura 32). 

 

Figura 30 - Barragem Pirapama 
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Figura 31 - Estação Elevatória de Água Bruta de Pirapama 

 
Figura 32 - Torre de chegada da ETA Pirapama 
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5.1.3. Elaboração da função-objetivo para EE Pirapama 

O objetivo a ser alcançado é minimizar os custos energéticos da elevatória de água 

bruta do sistema Pirapama, assim buscando a operação ótima para as bombas no decorrer das 

24 horas do dia, variando a velocidade de rotação dos motores que compõem as elevatórias. 

Para isso conta-se com o inversor de frequência existente na própria elevatória. 

A simulação percorre o período de 24 horas, das 0:00 até as 23:59 horas, admitindo a 

satisfação das restrições do estado inicial dos reservatórios e considerando repetição dia a dia.        

O custo energético de uma elevatória, de acordo com a Equação (9) já apresentada, é 

dado pela multiplicação da tarifa energética da concessionária pela potência energética e o 

tempo de uso dos equipamentos (conjunto motor-bomba). A tabela seguinte apresenta as 

características das bombas da estação elevatória de Pirapama, as potências dos motores da 

estação elevatória de Pirapama e o rendimento dos motores, entre outros dados. 

Tabela 3 - Dados da Estação Elevatória de Pirapama 

Bombas 

Tipo Centrífuga 

Posição do Eixo Horizontal 

Associação Paralelo 

Marca KSB 

Modelo RDL0500-685A 

Vazão Nominal (m³/h) 3693,6 

Altura Manométrica (mca) 78,9 

Rotação (rpm) 1180 

Ano Fabricação 2008 

Quantidade (un) 1 

Motores Elétricos  

Tipo Trifásico 

Marca GE MOTORS 

Modelo 5PK450G1496501 

Tipo de Corrente Alternada 

Tensão (V) 4160 

Corrente Nominal (A) 196 

Frequência (Hz) 60 

Potência (CV) 1600 

Rotação (rpm) 1186 

Nº de Polos 6 

Tipo de Rotor Gaiola 

Rendimento (%) 95,8 
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5.1.4. Formulação das Restrições 

5.1.4.1. Poço de Sucção 

O sistema de Pirapama tem sua captação no rio Pirapama, através de um barramento, 

este alimenta o poço de sucção das bombas, pois a tubulação de sucção é ligada diretamente à 

torre de captação. Portanto, na aplicação deste modelo para o sistema de Pirapama não foram 

consideradas as características do poço de sucção, assim não foram consideradas as restrições 

formuladas para o poço de sucção da EE. O esquema abaixo (Figura 33) mostra o modelo 

utilizado para Pirapama com a ausência do poço de sucção, considerando a Estação Elevatória 

e o reservatório Superior. 

 

Figura 33 - Esquema do modelo utilizado para Pirapama 

A consideração assumida neste sistema não traz preocupação com o nível da água no 

poço de sucção, pois o barramento garante o nível mínimo de operação, não permitindo a 

entrada de ar nos conjuntos motor-bomba da estação elevatória e com isso, impedindo a 

cavitação das mesmas (sistema auto-escorvado). Também não há a preocupação de 

extravasamento.  

5.1.4.2. Estação Elevatória  

Não pode ocorrer uma diminuição da altura manométrica que seja menor que o 

desnível de cota entre a elevatória e o reservatório de chegada. Resolvendo a Inequação 9 de 

restrição da rotação dos conjuntos motor-bomba e utilizando a equação 10 para o calculo da 

perda de carga, tem-se a seguinte restrição: 
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𝑛2

𝑛𝑛
≥ √

𝑧2−𝑧1+(10,63∗
𝑄1,84

(𝑘1,84∗𝐷4,85)
)∗𝐿

ℎ𝑛

2

                                                                                (24) 

 

A tabela a seguir indica os dados usados na verificação das restrições da operação do 

conjunto motor-bomba.  

Tabela 4 - Dados geométricos do sistema Pirapama 

Cota da geratriz inferior da tubulação de saída da EE (m) 27,25  

Cota da geratriz inferior da tubulação de chegada ao  

reservatório (m) 90,25  

Diâmetro da adutora de recalque (m) 1,7 

Comprimento da adutora de recalque (m) 4200 

Coeficiente de rugosidade da tubulação de recalque 125 

Altura manométrica nominal do conjunto motor-bomba(m) 78,9 

Vazão nominal do conjunto motor-bomba (m³/s) 1,026 

Substituindo os dados da Tabela 4 na inequação 24 tem-se: 

𝑛2

𝑛𝑛
≥ √

90,75 − 27,25 + (10,63 ∗
1,0261,84

(1251,84∗1,74,85)
) ∗ 4200

78,9

2

 

𝑛2

𝑛𝑛
≥ 0,89 

Assim na estação elevatória de Pirapama a velocidade de rotação do motor dos 

conjuntos existentes não deverá ser inferior a 89% da velocidade nominal destes motores.  

5.1.4.3. Reservatório de chegada 

A torre de chegada da ETA Pirapama (reservatório de chegada) tem seu nível inicial 

como restrição, respeitando as condições já apresentadas nas inequações 18 a 23.  

 A Tabela 5 indica os dados físicos e de operação adotados para satisfazer as restrições 

de níveis de operação inicial, mínimo e máximo do reservatório de chegada. 
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Tabela 5 - Dados físicos e operacionais do reservatório de chegada Pirapama 

Reservatório de Chegada 
 Forma Circular 
 Diâmetro (m) 10 
 Altura mínima (m) 1 
 Altura máxima (m) 8 
 Volume (m³) 549,78 
 Área (m²) 78,54 
    

5.1.5. Resultados da Otimização EEAB Pirapama   

O modelo tem como objetivo otimizar a operação em estações elevatórias em sistemas 

de abastecimento de água com a variação de velocidade dos conjuntos motor-bomba usando 

inversor de frequência.  

Para minimizar o custo com a energia elétrica da estação elevatória de água bruta de 

Pirapama, conforme apresentado, admite-se variar a velocidade do rotor dos motores 

buscando a operação ótima para as bombas no decorrer das 24 horas do dia. O modelo divide 

o dia em cinco períodos para variar a velocidade e considera o horário de pico de energia 

elétrica das 16:00 as 20:00 horas. 

 Como resultado, o modelo apresentou os valores em porcentagem da variação de 

velocidade (Tabela 6 e Figura 34). Pode-se observar que a otimização propõe velocidades de 

rotação entre 89 e 92% da nominal, a depender do horário. A maior redução, que leva a 89% 

do valor nominal, é proposta inclusive no período de 16 às 20 horas, quando a tarifa tem seu 

maior custo. 

Tabela 6 - Variação da velocidade ao longo do dia 

tempo (hora) n2/n1 (%) tempo (hora) n2/n1 (%) 

0-1 89% 12-13 89% 
1-2 89% 13-14 89% 
2-3 89% 14-15 89% 
3-4 89% 15-16 89% 
4-5 90% 16-17 89% 
5-6 90% 17-18 89% 
6-7 90% 18-19 89% 
7-8 90% 19-20 89% 
8-9 90% 20-21 92% 

9-10 89% 21-22 92% 
10-11 89% 22-23 92% 
11-12 89% 23-24 92% 
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Figura 34 - Variação da velocidade de rotação ao longo do dia. 

No processo de otimização, o reservatório de chegada iniciaria cheio, às 09 horas, e 

gradativamente teria decrescendo o seu nível, passando pelo horário de ponta da energia, 

quando se aumentaria a velocidade da rotação do CMB, assim elevando o seu nível até o final 

do dia, assegurando assim a manutenção do nível para o dia seguinte (Figura 35).  

 
Figura 35 - Nível do reservatório de chegada de Pirapama 

 

O custo de energia da elevatória de Pirapama é aproximadamente R$ 30.000,00 por 

dia.  Com a rotina ótima originada pelo modelo, ocorreria redução de custo para 

aproximadamente R$ 28.000,00 por dia, alcançando-se uma economia de R$ 2.000 reais por 

dia, aproximadamente R$ 60.000 por mês.  
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A tabela seguinte apresenta o resumo da economia com energia elétrica na Estação 

Elevatória de Pirapama. 

Tabela 7 - Resumo EE Pirapama 

ESTAÇÃO 

ELEVATÓRIA 

Custo 

Atual 

(R$/dia) 
Custo Otimizado 

(R$/dia) 
Economia(R$

/dia) 
Economia(R$

/Mês) 
% de 

Economia 

Pirapama 30.127,43 28.043,78 2.083,65 62.509,50 6,91% 

5.2. Sistema Jucazinho 

O sistema de recalque de Jucazinho, que abastece a cidade de Caruaru e vizinhança, 

foi subdividido em dois sistemas de recalque em série, sendo que o primeiro inicia na EEAB 

01 recalcando para EEAB 02, e este por sua vez recalca para um tanque de equalização, o que 

origina um sistema com duas elevatórias em série.  

O segundo sistema de recalque inicia na EEAB 03 que recebe a vazão por gravidade 

do tanque de equalização e recalca para a EEAB 04, que em seguida recalca para EEAB 05, 

transportando a vazão para a ETA Salgado. 

 

5.2.1. EEAB IA e EEAB II de Jucazinho  

A vazão captada da barragem de Jucazinho ocorre por uma adutora de 900 mm, chega a 

um Tanque Equalizador (Figura 36), onde existem duas derivações, uma de DN 500 mm 

seguindo para ETA Jucazinho e outra de 800 mm para o poço de sucção da EEI de Jucazinho. 

Este poço tem duas câmaras destinadas a receber a água bruta da barragem, de forma 

retangular com dimensões de 14 m x 10 m x 6 m e uma câmara para receber água tratada da 

ETA Jucazinho.  
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Figura 36 - Tanque Equalizador 

  A Estação Elevatória de água bruta I de Jucazinho (Figura 37) é subdividida em duas 

outras, denominadas EEAB 01 A e EEAB 01 B. A EEAB 01 B. Recebe água tratada da ETA 

Jucazinho, recalcando para EE 08 para abastecer a cidade de Surubim. Esta elevatória não 

está contida neste estudo, pois não pertence ao grupo das dez com maior consumo que é 

objeto da pesquisa.  

A EEAB 01 A é a segunda com o maior custo de energia da COMPESA. A EEAB 01 A 

recebe água Bruta da Barragem de Jucazinho e recalca para EEAB II. Nessa há quatro 

conjuntos motor-bomba em paralelo com potência de 1200 CV, vazão nominal de 440,73 L/s 

e altura manométrica de 127,6 mca.  
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Figura 37 - Esquema Hidráulico da EEAB I Jucazinho 

A vazão do recalque da EEA 01 A de Jucazinho acontece por uma adutora de 900 mm, 

passando por três TAU (tanque de amortecimento unidirecional). Assim, esta adutora de 900 

mm chega ao poço de sucção da EEII de Jucazinho (Figura 38).  

Localizado no município de Cumaru, em uma cota de 362 m, o poço de sucção EEII tem 

duas câmaras para receber a água bruta, de formato retangular com dimensões de 30 m x 20 m 

x 6 m, semi-enterrado (com três metros enterrado), e nível de operação que varia entre 1 e 4,5 

m (Figura 39).  
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Figura 38 - Espacialidade dos TAU na adutora de EEAB I à EEAB II 

  
Figura 39 - Poço de Sucção da EEAB II Jucazinho 

A tubulação de sucção de 800 mm e a de recalque 500 mm são sequenciadas pela 

adutora de 900 mm até um Tanque de Equalização. A Figura 40 apresenta o esquema 

hidráulico da EE II. São quatro conjuntos motor-bomba em paralelo com potência de 1200 cv. 

A EEAB II tem potencial para recalcar até 1.300 L/s.  
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Figura 40 - Esquema hidráulico da EEAB II Jucazinho 

5.2.1.1. Contrato de Tarifa Energética 

De acordo com a ANEEL (2012), as estações elevatórias do sistema de Jucazinho se 

encontram no grupo A (ALTA TENSÃO). Este agrupamento é composto de unidades 

consumidoras com fornecimento em tensão igual ou superior a 2,3 kV, ou atendidas a partir 

de sistema subterrâneo de distribuição em tensão secundária, caracterizado pela tarifa binômia 

e subdividido nos seguintes subgrupos: clientes em Alta Tensão em 13,8kV (subgrupo A4) e 

69kV (subgrupo A3). 

No caso das unidades de Jucazinho, recebe-se a energia da CELPE em 69kV, portanto, 

fazendo parte do subgrupo A3. As tabelas seguintes apresentam o preço do kWh cobrado pela 

concessionária de energia para as estações do sistema Jucazinho. 

Tabela 8- Preço da tarifa energética para EEAB I Jucazinho 

horas 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Preço(R$) 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 

horas 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Preço(R$) 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,294 0,294 0,294 0,19 0,19 0,19 0,19 
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Tabela 9- Preço da tarifa energética para EEAB II Jucazinho 

horas 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Preço(R$) 0,252 0,252 0,252 0,252 0,252 0,252 0,252 0,252 0,252 0,252 0,252 0,252 

horas 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Preço(R$) 0,252 0,252 0,252 0,252 0,252 0,357 0,357 0,357 0,252 0,252 0,252 0,252 

5.2.1.2. Formulação Matemática EE 01 A e EE 02 

Este tópico aborda passo a passo a montagem do modelo matemático para o sistema 

Jacazinho da EE 01 A passando pela EE 02 até o tanque de equalização. O sistema analisa, a 

partir do poço de sucção da EE 01 A, os conjuntos motor-bomba da EE 01, o reservatório de 

chegada da EE 01 (que é o poço de sucção da EE 020) e o reservatório de chegada da EE 02, 

que passa a ser o tanque de equalização (Figura 41). 

 

Figura 41 - Esquema Sistema de Jucazinho EE I e EE II 

5.2.1.3. ELaboração da Função-objetivo EE 01 A e EE 02 

O objetivo a ser alcançado é minimizar os custos energéticos da elevatória de água 

bruta do sistema Jucazinho das Elevatórias EEAB I e EEAB II, assim buscando a operação 

ótima para as bombas no decorrer das 24 horas do dia, variando a velocidades de rotação dos 

motores que compõe as elevatórias. 

A Tabela 10 apresenta os dados das bombas utilizada como as potências dos motores e 

rendimento dos motores das estações elevatórias EEAB I e EEAB II respectivamente, entre 

outros dados. Estes dados foram obtidos do manual de operação das unidades e por visita ao 

local. 
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Tabela 10 - Dados da Estação Elevatória EEAB I e EEAB II de Jucazinho 

Descrição EEA 01 A EAB 02 

Bombas     

Tipo Centrífuga Centrífuga 

Posição do Eixo Horizontal Horizontal 

Associação Paralelo Paralelo 

Marca KSB KSB 

Vazão Nominal (m³/h) 1.581,59 1.581,59 

Altura Manométrica (mca) 127,6 127,6 

Rotação (rpm) 1.785 1.785 

Ano Fabricação 2002 2002 

Motores Elétricos     

Tipo 

Indução 

Trifásico 

Indução 

Trifásico 

Marca WEG WEG 

Modelo MGF 500D MGF 500D 

Tipo de Corrente Alternada Alternada 

Tensão (V) 13.800 13.800 

Corrente Nominal (A) 44,2 44,2 

Frequência (Hz) 60 60 

Potência (CV) 1.200 1.200 

Rotação (rpm) 1.785 1.785 

Nº de Polos 4 4 

Tipo de Rotor Gaiola Gaiola 

Rendimento (%) 95,00 95,00 
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5.2.1.4. Formulação das Restrições 

5.2.1.4.1. Reservatórios  

Os poços de sucção do sistema de Jucazinho e o tanque de equalização devem ter seus 

níveis mínimo e máximo de operação limitados ao longo do dia como restrições, conforme já 

comentado.  

A tabela a seguir apresenta os dados físicos e de operação estabelecidos para satisfazer 

as restrições de níveis de operação inicial, mínimo e máximo dos poços de sucção da EEAB I 

e EEAB II. 

Tabela 11 - Dados dos Reservatórios de sucção EEAB I, II e tanque de equalização 

Reservatório de chegada 
EEAB I 

EEAB II 
Tanque de 
Equalização 

Forma Retangular Retangular Retangular 
Dimensões (m) 10 x 30 30 x 40 30 x 40 
Altura mínima (m) 3 1 1 
Altura máxima (m) 6 4,5 4 
Volume (m³) 900 4200 3600 

Área (m²) 300 1200 1200 
 

Para o balanço de massas do reservatório, as inequações 10 e 11 foram utilizadas para 

atender as restrições de operação dos reservatórios. 

5.2.1.4.2. Estação Elevatória 

As mesmas restrições apresentadas anteriormente são aplicadas para obter as 

condições operacionais que levam à maior economia de energia. A Tabela 12 mostra os dados 

usados na verificação das restrições da operação do conjunto motor-bomba com o inversor de 

frequência.  

Tabela 12 -Dados geométricos do sistema Jucazinho EEAB I e EEAB II 

 

EEAB I EEAB II 

Cota da geratriz inferior da tubulação de saída da EE (m) 254 359 
Cota da geratriz inferior da tubulação de chegada do  

Reservatório (m) 359 462 
Diâmetro adutora de recalque (m) 0,9 0,9 

Comprimento Adutora de recalque (m) 4200 1800 

Rugosidade da tubulação de recalque 125 125 

Altura manométrica nominal do conjunto motor-bomba(m) 127,6 127,6 

Vazão nominal do conjunto motor-bomba (m³/s) 0,4393 0,4393 
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Substituído os dados da Tabela 12 na inequação 24 verifica-se que para as estações 

elevatórias Jucazinho EEAB I e EEAB II, as velocidades de rotação dos motores não deverão 

ser inferiores a 92% e 90% da velocidade nominal respectivamente. 

 

5.2.1.5. Resultados EEAB I e EEAB II de Jucazinho 

Como nas demais simulações, variou-se a velocidade do rotor dos motores buscando a 

operação ótima para as bombas no decorrer das 24 horas do dia, assim apresentando os 

valores em porcentagem da variação de velocidade. 

Para a EEAB I, observou-se que a variação da velocidade foi pequena, variando de 

92,6% a 93,5%. A Figura 42 proporciona uma melhor visualização dos resultados ao longo do 

dia. 

  

 

Figura 42 – Variação da velocidade angular determinada para os motores da EEAB I 

Já para a EEAB II o modelo apresentou como resultados ótimos uma maior variação 

de velocidade, como representado na figura a seguir (90,3 a 95,5%). 
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Figura 43 - Variação da velocidade angular EEAB II 

O modelo obteve a maior redução de velocidade na EEAB II no horário de maior 

custo energético, o que não ocorreu na estação EEAB I. Isso se explica: sendo o sistema de 

estações elevatórias em serie, o modelo apresentou a operação ótima para o sistema integrado. 

Se reduzisse mais a velocidade da estação EEAB I no horário de pico de energia, a simulação 

ultrapassaria as restrições dos níveis dos reservatórios. Provavelmente o poço de sucção da 

EEAB I extravasaria e o poço de sucção da EEAB II atingiria níveis menores, ocasionando 

um aumento na rotação nos demais horários ao longo do dia, de modo a compensar o 

rebaixamento do nível neste horário.   

Os custos com energia registrados na operação da elevatória EEAB I e EEAB II de 

Jucazinho são de aproximadamente R$ 12.277,92 e R$ 15.915,82 por dia, respectivamente. 

Com a rotina proposta pelo modelo os custos passariam a ser respectivamente de R$ 

11.077,44 e R$ 14.205,59 por dia, proporcionando uma economia de R$ 1200,48 na EEAB I 

e de R$ 1.710,23 reais por dia na EEAB II ou de R$ 2.910,71 por dia com a operação das 

duas elevatórias.    

A Figura 44 apresenta a variação do nível do poço de sucção da EEAB II e do Tanque de 

Equalização nas condições otimizadas, notando-se pequena variação de nível nos 

reservatórios envolvidos. 
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Figura 44 - Nível dos Reservatórios EEAB I, II e tanque de equalização 

A tabela seguinte apresenta o resumo da economia com energia elétrica das estações 

elevatórias analisadas. 

Tabela 13 – Resumo da análise - EE I e EE II de Jucazinho 

ESTAÇÃO 

ELEVATÓRIA 
Custo Atual 

(R$/dia) 
Custo Otimizado 

(R$/dia) 
Economia 

(R$/dia) 
Economia 

(R$/Mês) 
% de 

Economia 

Jucazinho 
     EEI 12.277,92 11.077,44 1.200,48 36.014,4 9,78% 

EEII 15.915,82 14.205,59 1.710,23 51.306,90 10,75% 
SOMA 28.193,74 25.283,03 2.910,71 87.321,30 10,32% 

5.2.2. EEAB III, EEAB IV e EEAB V de Jucazinho 

5.2.2.1. EEAB III de Jucazinho 

A EEAB III recebe água por gravidade do Tanque de Equalização por uma adutora de 

DN 900 mm, que chega ao poço de sucção da EEIII de Jucazinho (Figura 45). Localizado a 

uma cota da geratriz inferior da tubulação de chegada do  Reservatório de 420 m, este poço 

tem duas câmaras retangulares destinadas para receber a água bruta, com dimensões de 10 m 

x 20 m x 6 m e nível de operação que pode variar entre 1,0 e 4,0 m.  
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Figura 45 - Poço de Sucção da EEAB III Jucazinho 

 

A tubulação de sucção apresenta DN 800 mm e a de recalque DN 500 mm, 

sequenciada por adutora de DN 900 mm. A Figura 46 apresenta o esquema hidráulico da EE 

III. São quatro conjuntos motor-bomba em paralelo com potencia de 1100 CV e potencial 

para recalcar até 1.200 L/s.  

 
Figura 46 - Esquema hidráulico da EEAB III Jucazinho 

 

5.2.2.2. EEAB IV de Jucazinho 

 

A EEAB IV recebe água da EEAB III por uma adutora de DN 800 mm. Essa adutora 

chega ao poço de sucção da EEIV de Jucazinho (Figura 47) em uma cota da geratriz inferior 

da tubulação de chegada de 517 m. Esse poço tem duas câmaras retangulares destinadas a 

receber a água bruta, cujas dimensões são de 10 m x 20 m x 6 m, tendo seu nível de operação 

variável entre 1,0 e 4,0 m.  
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Figura 47 - Poço de Sucção da EEAB IV Jucazinho 

A tubulação de sucção tem DN 800 mm e a de recalque DN 500 mm seguindo pela 

adutora de DN 800 mm. A Figura 48 apresenta o esquema hidráulico da EE IV. São quatro 

conjuntos motor-bomba em paralelo com potencia de 800 CV. A EEAB IV localiza-se em 

Riacho das Almas e tem potencial para recalcar até 1.000 L/s .  

 
Figura 48 - Esquema hidráulico da EEAB IV Jucazinho 

5.2.2.3. EEAB V de Jucazinho 

A EEAB V recebe o fluxo recalcado pela EEAB IV por uma adutora de DN 800 mm, 

que chega ao poço de sucção da EEV de Jucazinho na cota 619 m (geratriz inferior da 

tubulação de chegada). Esse poço tem duas câmaras retangulares destinadas a receber a água 

bruta, com dimensões de 10 m x 20 m x 6 m e nível de operação variável entre 1,0 e 4,0 m.  
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A Figura 49 apresenta o esquema hidráulico da EE V. São quatro conjuntos motor-

bomba em paralelo com potencia de 1000 CV, A EEAB V está locada no Sítio Serra Verde, 

em Riacho das Almas e tem potencial para recalcar até 1.000 L/s.  

 
Figura 49 - Esquema hidráulico da EEAB V de Jucazinho 

5.2.2.4. Contrato de Tarifa Energética 

No caso das unidades de Jucazinho, a COMPESA recebe energia da CELPE em 69kV, 

portanto, fazendo parte do subgrupo A3. As tabelas seguintes apresentam o preço do kWh 

cobrado pela concessionária de energia para as estações do sistema Jucazinho. 

Tabela 14- tarifa de energia para EEAB III Jucazinho 

Hora 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Preço(R$) 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 

Hora 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Preço(R$) 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,29 0,29 0,29 0,18 0,18 0,18 0,18 

Tabela 15- tarifa de energia para EEAB IV Jucazinho 

Hora 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Preço(R$) 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Hora 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Preço(R$) 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,36 0,36 0,36 0,25 0,25 0,25 0,25 
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Tabela 16- tarifa de energia para EEAB V Jucazinho 

Hora 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Preço(R$) 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 

Hora 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Preço(R$) 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,30 0,30 0,30 0,19 0,19 0,19 0,19 

5.2.2.5. Formulação do Modelo para EE III, EE IV e EE V 

Esse tópico aborda a montagem do modelo de otimização para o sistema Jucazinho 

desde a EE III, passando pela EE IV e EE V, até à ETA Salgado, em Caruaru. Os 

componentes do sistema são o poço de sucção da EE III, os conjuntos motor-bomba da EE III, 

o reservatório de chegada da EE III (que é também poço de sucção da EE IV), os conjuntos 

motor-bomba da EE IV, o reservatório de chegada da EE IV (que por sua vez é o poço de 

sucção da EE V), e o reservatório de chegada da EE V, que é o tanque de chegada da ETA 

Salgado (Figura 50). 

 

 

Figura 50 – Esquema do Sistema de Jucazinho EE III, EE IV e EE V 

5.2.2.6. Elaboração da Função-objetivo EE III, EE IV e EE V 

O objetivo a ser alcançado é minimizar os custos com energia das elevatórias de água 

bruta do sistema Jucazinho (Elevatórias EEAB III, EEAB IV e EEAB V), assim buscando a 

operação ótima para as bombas no decorre das 24 horas do dia, variado a velocidades de 

rotação dos motores que compõem as elevatórias. 

A Tabela 17 apresenta os dados das bombas, as potências dos motores e os 

rendimentos dos motores, entre outros dados. 
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Tabela 17 - Dados da Estação Elevatória EEAB III, EEAB IV e EEAB V de Jucazinho 

Descrição 

 

EAB 03 EAB 04 EAB 05 - Caruaru 

  
 

  
Bombas 

 

  
Tipo 

 

Centrífuga Centrífuga Centrífuga 

Posição do Eixo 

 

Horizontal Horizontal Horizontal 

Associação 

 

Paralelo Paralelo Paralelo 

Marca 

 

Worthington Worthington  Worthington  

Modelo 

 

300 LNN 600 300 LNN 600 300 LNN 600 
Vazão Nominal 

(m³/h) 

 

1.441,80 1.202,30 1.195,30 
Altura 

Manométrica 

(mca) 

 

147,9 

101,82 150,1 

Rotação (rpm) 

 

1.785 1.775 1.775 

Ano Fabricação 

 

2002 2002 2002 

Quantidade (un) 

 

1 1 1 
Motores 

Elétricos 

  

    

Tipo 

 

Indução Trif Indução Trif Indução Trif 

Marca 

 

WEG WEG WEG 

Modelo 

 

MGF 500D MGF 500C MGF 500D 

Tipo de Corrente 

 

Alternada Alternada Alternada 

Tensão (V) 

 

13.800 13.800 13.800 
Corrente 

Nominal (A) 

 

40,9 30 30 

Frequência (Hz) 

 

60 60 60 

Potência (CV) 

 

1.100 800 800 

Rotação (rpm) 

 

1.775 1.775 1.775 

Nº de Polos 

 

4 4 4 

Tipo de Rotor 

 

Gaiola Gaiola Gaiola 

Rendimento (%) 

 

95,00% 92,50% 94,20% 
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5.2.2.7. Formulação das Restrições 

5.2.2.7.1. Poço de Sucção 

As restrições são as mesmas apresentadas nos casos anteriores. Na tabela a seguir 

apresentam-se os dados físicos e de operação adotados para satisfazer as restrições de níveis 

de operação inicial, mínimo e máximo dos poços de sucção da EEAB III, EEAB IV, EEAB V 

e do reservatório de chegada da ETA Salgado. 

Tabela 18 - Dados dos Reservatórios de sucção EEAB III, EEAB IV e EEAB V 

Reservatório de Chegada EEAB III EEAB IV EEAB V 

Forma Retangular Retangular Retangular 

Dimensões (m) 10 x 40 10 x 40 10 x 40 

Altura mínima (m) 1 1 1 

Altura máxima (m) 4 4 4 

Volume (m³) 1200 1200 1200 

Área (m²) 400 400 400 

 

Tabela 19 - Dados da geometria do reservatório de chegada da ETA Salgado 

Reservatório de Chegada 

Forma Retangular 

Diâmetro (m) 15 x 12 

Altura mínima (m) 1 

Altura máxima (m) 4 

Volume (m³) 540 

Área (m²) 180 

 

Para o balanço de massas do reservatório, as inequações 10 e 11 foram utilizadas para 

atender as restrições de operação dos reservatórios.  

5.2.2.7.2. Estação Elevatória 

 A tabela a seguir apresenta os dados usados na verificação das restrições da operação 

do conjunto motor-bomba com o inversor de frequência.  
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Tabela 20 - Dados geométricos do sistema Jucazinho EEAB III, EEAB IV e EEAB V 

 

EEAB III EEAB IV EEAB V 

Cota da geratriz inferior 

da tubulação de saída da 

EE (m) 420 

 

 

517 619 

Cota da geratriz inferior 

da tubulação de chegada 

do  Reservatório (m) 517 

 

 

619 753 

Diâmetro adutora de 

recalque (m) 0,8 

 

0,8 0,8 

Comprimento Adutora 

de recalque (m) 16000 

 

2800 2200 

Rugosidade da 

tubulação de recalque 125 

 

125 125 

Altura manométrica 

nominal do conjunto 

motor-bomba(m) 

 

 

147,9 

 

 

161,82 150,1 

Vazão nominal do 

conjunto motor-bomba 

(m³/s) 

 

 

0,4005 

 

 

0,33397 0,33202 

Substituído os dados da Tabela 20 na inequação 24 verifica-se que as relações de 

variação da velocidade de rotação dos motores não podem ser inferiores a 86%, 100% e 94% 

respectivamente para as EEAB III, EEAB IV e EEAB V. No caso da EEAB IV, portanto, não 

se pode reduzir a velocidade de rotação. 

5.2.2.8. Resultados EEAB III, EEAB IV e EEAB V de Jucazinho 

Como nos casos anteriores, para minimizar o custo com a energia elétrica da estação 

elevatória de água bruta das estações elevatórias EEAB III, EEAB IV e EEAB V de 

Jucazinho, o modelo simulou a variação da velocidade dos rotores, buscando a operação 

ótima para as bombas ao longo do dia. Em seguida apresentam-se os valores ótimos obtidos, 

em porcentagem da variação de velocidades angulares dos rotores das bombas com a hipótese 

de utilização do inversor de frequência em cada um. 
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Figura 51 - Variação da velocidade Angular do rotor EEAB III 

 

Figura 52 – Variação da velocidade angular dos motores da EEAB V 

Não foi possivel otimizar a variação de velocidade na estação elevatória EEAB IV, 

pois qualquer diminuição da velocidade acarretaria em uma altura manométrica inferior à 

nescessária para a realização do recalque.  

As Figura 53, 54 e 55 apresentam a variação simulada do nível da água nos 

reservatórios de poço de sucção de EEAB III, EEAB IV, EEAB V e no tanque de chegada da 

ETA Salgado. 
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Figura 53 - Nível dos Poço de Sucção EEAB III e EEAB IV 

 

Figura 54 - Nível do Poço de Sucção da EEAB IV e EEAB V 

 

Figura 55 - Nível do Poço de Sucção da EEAB V e Tanque de Chegada da ETA Salgado 
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O custo de energia das elevatórias EEAB III, IV e V de Jucazinho atualmente é de 

R$31.811,64 por dia. A estratégia proposta pelo modelo indica custo de R$ 30.984,29 por dia, 

gerando economia de R$ 827,35 reais por dia, o equivalente a R$ 24.820,50 por mês. Para a 

elevatória EEAB IV não se obteve nenhuma economia, seno inviável a instalação do inversor 

de frequência, enquanto que para a EEAB V obteve-se pequena economia de apenas 

R$1.156,50 por mês.  

Concluindo, a economia total deste sistema tem seu maior peso a EEAB III, havendo a 

possibilidade de maior variação de velocidade nos motores. A tabela seguinte apresenta o 

resumo da economia com energia elétrica das estações elevatórias avaliadas. 

Tabela 21 - Resumo da análise para EE III, EE IV e EE V de Jucazinho 

ESTAÇÃO 

ELEVATÓRIA 
Custo Atual 

(R$/dia) 
Custo Otimizado 

(R$/dia) 
Economia 

(R$/dia) 
Economia 

(R$/Mês) 
% de 

Economia 

Jucazinho 
     EEIII 10.768,38 9.979,58 788,80 23.664,00 7,30% 

EEIV 10.661,11 10.661,11 0,00 0,00 0,00% 
EEV 10.382,15 10.343,60 38,55 1.156,50 0,37% 
SOMA= 31.984,29 30.984,29 827,35 24.820,50 2,60% 

5.3. Sistema do Prata 

5.3.1. EEAB I Sistema do Prata 

A vazão captada da barragem do Prata ocorre por uma adutora de DN 600 mm, 

chegando ao poço de sucção da Estação Elevatória de Água Bruta I do sistema do Prata 

(Figura 56). 

 
Figura 56 – Poço de Sucção da EEAB I do Prata 
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   A EEAB I recebe água Bruta da Barragem do Prata e recalca para EEAB II, onde 

estão instalados quatro conjuntos motor-bomba em paralelo, cada um com potência de 750 

CV, vazão nominal de 187 L/s e altura manométrica de 19 mca (Figura 57).  

 

 
Figura 57 - EEAB I do Prata 

5.3.2. EEAB II do Prata 

A vazão do recalque da EEAB I do Prata acontece através de duas adutoras em 

paralelo, uma chamada do Prata, com diâmetro de 500 mm e outra de 600 mm, denominada 

Camevô. Essas adutoras chegam ao poço de sucção da EEAB II do Prata, localizado na zona 

rural de Agrestina. O poço é formado por duas câmaras retangulares destinadas a receber a 

água bruta, cujas dimensões são de 10 m x 10 m x 6 m, com nível de operação que deve variar 

entre 1,0 e 3,5m.  

Após a tubulação de sucção de 500 mm, o fluxo segue por adutora de 600 mm até à 

EEAB III. A Figura 58 apresenta o esquema hidráulico da EEAB II. São quatro conjuntos 

motor-bomba operando em paralelo com potência de 750 CV cada um. 
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Figura 58 - Esquema hidráulico da EEAB II do Prata 

5.3.3. EEAB III do Prata 

A EEAB III recebe água da EEAB II por duas adutoras, Prata e Camevô. Essas 

adutoras chegam ao poço de sucção (Figura 59) formado por duas câmaras retangulares cujas 

dimensões são 7 m x 12 m x 6 m, devendo operar com nível variando entre 1,5 e 3,5 m.  

 
Figura 59 - Poço de Sucção da EEAB III do Prata 
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A Figura 60 representa o esquema hidráulico da EE III. São quatro conjuntos motor-

bomba em paralelo com potência de 750 CV. A tubulação de sucção tem diâmetro de 500 mm 

e a de recalque 600 mm, seguindo o fluxo por adutora de 600 mm. 

 

 
Figura 60 - Esquema hidráulico da EEAB III do Prata 

 

5.3.4. Contrato de Tarifa de Energia 

De acordo com a ANEEL (2012), as estações elevatórias do sistema do Prata se 

encontram no grupo A (Alta Tensão).  

No caso das unidades do Prata, o sistema recebe a energia da CELPE em 13,8 kV e 

portanto faz parte do subgrupo A4. As tabelas seguintes apresentam o preço do kWh cobrado 

pela concessionária de energia para as estações do sistema do Prata. 

Tabela 22- Preço da tarifa energética para EEAB I Prata 

Hora 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Preço(R$) 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Hora 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Preço(R$) 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,31 0,31 0,31 0,20 0,20 0,20 0,20 

Tabela 23- Preço da tarifa energética para EEAB II e EEAB III do Prata 

Hora 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Preço(R$) 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 

Hora 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Preço(R$) 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,37 0,37 0,37 0,26 0,26 0,26 0,26 
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5.3.5. Formulação Matemática EE I, EE II e EE III do Prata 

Apresenta-se aqui a montagem do modelo matemático para o sistema do Prata da EE I 

passando pela EE II e EEII até à ETA Petrópolis.  

São considerados no sistema de análise, a partir do poço de sucção da EE I, os 

conjuntos motor-bomba da EE I, o reservatório de chegada da EE I (que é o poço de sucção 

da EE II), os conjuntos motor-bomba da EE II, o reservatório de chegada da EE II (que é o 

poço de sucção da EE III) e o reservatório de chegada da EE III, que por sua vez é o tanque de 

chegada da ETA Petrópolis (Figura 61). 

 

Figura 61 - Esquema do Sistema Prata  

5.3.6. Dados para a função-objetivo do sistema EEI, EE II e EE III do Prata 

O objetivo a ser alcançado é minimizar os custos energéticos da elevatória de água 

bruta do sistema do Prata através das elevatórias EEAB I, EEAB II e EEAB III, assim 

buscando a operação ótima para as bombas. 

A tabela seguinte apresenta os dados das bombas, potência e rendimento dos motores e 

outros dados. 
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Tabela 24 - Dados das estações elevatórias EEAB I, EEAB II e EEAB III 

Descrição 
EEAB I, II e III 

Bombas   

Tipo Centrífuga 

Posição do Eixo Horizontal 

Associação Paralelo 

Marca Sulzer 

Modelo SNM 203-640 

Vazão Nominal (m³/h) 676 

Altura Manométrica (BAR) 19 

Rotação (rpm) 1.775 

Ano de Fabricação 1998 

Quantidade (un) 1 

Motores Elétricos   

Tipo KAF 

Marca GEVISA 

Modelo SKAF82111384301 

Tipo de Corrente ALTERNADA 

Tensão (V) 2300 

Corrente Nominal (A) 163 

Frequência (Hz) 60 

Potência (CV) 750 

Rotação (rpm) 1.775 

Nº de Polos 4 

Tipo de Rotor Gaiola 

Rendimento (%) 94,8 

Quantidade (un) 1 
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5.3.7. Formulação das Restrições 

5.3.7.1. Poço de Sucção 

A Tabela 26 a seguir relaciona os dados físicos e de operação adotados para 

satisfazer as restrições de níveis de operação inicial, mínimo e máximo dos poços de 

sucção da EEAB I, EEAB II, EEAB III e reservatório de chegada da ETA Petrópolis. 

Tabela 25 - Dados dos reservatórios de sucção EEAB I, EEAB II e EEAB III 

Reservatório de 

Chegada 

EEAB I EEAB IV 

EEAB V 

Forma Retangular Retangular Retangular 

Dimensões (m) 20 x 5 10 x 20 14 x 12 

Altura mínima (m) 1 1 1,5 

Altura máxima (m) 3,5 3,5 3,5 

Volume (m³) 250 50 336 

Área (m²) 100 200 168 

Tabela 26 - Dados doa geometria do reservatório de chegada 

Reservatório de Chegada 

Forma Circular 

Diâmetro (m) 12,5 

Altura mínima (m) 0 

Altura máxima (m) 10 

Volume (m³) 1240,3 

Área (m²) 124 

 

5.3.7.2. Estação Elevatória 

 Como nos casos anteriores, a restrição para as velocidades de rotação dos 

rotores resulta das inequação 09 e equação 10. 

A tabela a seguir apresenta os dados usados na verificação das restrições da 

operação do conjunto motor-bomba com o inversor de frequência.  
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Tabela 27 - Dados geométricos do sistema  EEAB I, EEAB II e EEAB III 

 
EEAB I 

 

EEAB II EEAB III 
Cota da geratriz inferior da 

tubulação de saída da EE (m) 384 
 

439 509 

Cota da geratriz inferior da 

tubulação de chegada do  

reservatório (m) 439 

 

 

 

509 630 

Diâmetro adutora de recalque (m) 0,5 
 

0,5 0,5 
Comprimento Adutora de recalque 

(m) 12500 

 

9600 7000 
Rugosidade da tubulação de 

recalque 125 

 

125 125 
Altura manométrica nominal do 

conjunto motor-bomba(m) 190 

 

190 190 

Vazão nominal do conjunto motor-

bomba (m³/s) 0,1877 

 

0,1877 0,1877 

5.3.8. Resultados EEAB I, EEAB II e EEAB III do Prata 

As figuras seguintes apresentam a variação das velocidades angulares dos 

rotores das bombas, na hipótese de utilização de inversor de frequência. Nesse caso a 

amplitude de variação das velocidades foi mais significativa que no caso anterior, como 

se pode observar, verificando-se valores de 89%, o que significa 11% de redução 

(comparada com a velocidade de rotação nominal).  

 

Figura 62 - Variação da velocidade Angular do rotor EEAB I 
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Figura 63 - Variação da velocidade Angular do rotor EEAB II 

 

Figura 64 – Variação da velocidade angular dos motores da EEAB III 

O modelo não reduziu ao máximo a rotação da EEAB III, porém apresentou uma 

solução do sistema integrado, respeitando todas as restrições e o balanço de volume do 

sistema.  

Os gráficos abaixo apresentam a variação dos reservatórios Poço de sucção 

EEAB I, EEAB II, EEAB III e o tanque de chegada da ETA Petrópolis. 
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Figura 65 - Níveis dos Poços de Sucção da EEAB I e EEAB II 

 

 

 

Figura 66 - Níveis dos Poços de Sucção da EEAB II e EEAB III 

 

 

  

Figura 67 - Níveis dos Tanque Chegada da ETA Petropólis e Poço de sucção EEAB III 
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O custo de energia das elevatórias EEAB I, EEAB II e EEAB III do sistema 

Prata atualmente são de aproximadamente R$ 40.148,00 por dia. Com a estratégia 

proposta pelo modelo o custo passaria a ser de R$ 37.402,00 por dia. A economia diária 

seria de R$ 2.745,00, o equivalente a R$ 82.356,00 por mês em todo o sistema do Prata.  

A tabela seguinte apresenta o resumo da economia com energia elétrica das 

estações elevatórias tratadas neste ítem. 

Tabela 28 - Resumo de custos com energia para EE III, EE IV e EE V do sistema Prata 

ESTAÇÃO 

ELEVATÓRIA 

Custo atual 

(R$/dia) 

Custo otimizado 

(R$/dia) 

Economia 

(R$/dia) 

Economia 

(R$/Mês) 

% de 

Economia 

Prata 

     EEI 8.961,27 8.343,61 617,66 18.529,80 6,90% 

EEII 15.593,37 14.525,86 1.067,51 32.025,3 6,85% 

EEIII 15.593,37 14.533,32 1.060,05 31.801,5 6,80% 

SOMA= 40.146,01 37.402,79 2.745,22 82.356,60 6,80% 

5.4. RESULTADOS GERAIS DA OTIMIZAÇÃO 

A tabela a seguir sintetiza a economia avaliada pelo modelo nas estações 

elevatórias utilizadas neste trabalho. Em média o modelo sinaliza uma economia de 

6,7% somando todas as elevatórias envolvidas no estudo. Se forem desconsideradas as 

estações de Jucazinho IV e V, que não foram recomendadas para a implantação do 

inversor de frequência, a economia gerada ficaria em torno de 7,81% do custo de 

operação das elevatórias analisadas. 
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Tabela 29 - Resumo de economia com energia para as estratégias propostas  

ESTAÇÃO 

ELEVATÓRIA  

Custo atual 

(R$/dia)  

Custo otimizado 

(R$/dia)  

Economia 

(R$/dia)  % de Economia  

Pirapama  30127,43 28043,78 2083,65 6,92% 

Jucazinho              

EEI  12.277,92 11.077,44 1.200,48 9,78% 

EEII  15.915,82 14.205,59 1.710,23 10,75% 

SOMA=  28.193,74 25.283,03 2.910,71 10,32% 

Jucazinho              

EEIII  10.768,38 9.979,58 788,8 7,30% 

EEIV  10.661,11 10.661,11 0 0,00% 

EEV  10.382,15 10.343,60 38,55 0,37% 

SOMA=  31.984,29 30.984,29 827,35 2,60% 

Prata              

EEI  8.961,27 8.343,61 617,66 6,90% 

EEII  15.593,37 14.525,86 1.067,51 6,85% 

EEIII  15.593,37 14.533,32 1.060,05 6,80% 

SOMA=  40.146,01 37.402,79 2.745,22 6,84% 

TOTAL= 130.451,47 121.713,89 8.737,58 6,70% 

A economia alcançada pela a rotina do modelo foi em média de R$ 0,02 por m³ 

produzido em cada elevatória estudada (Figura 68). Por ano, a economia como gastos de 

energia seria da ordem de R$ 3,2 milhões. 

 

Figura 68 - Economia por m³ produzido de água 

O estudo demonstra também que a economia na potência das bombas se forem 

instalados os inversores de frequência seria em média da ordem de 20 % (Figura 69), se 

a potência utilizada for comparada com a potência nominal dos conjuntos. 
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Figura 69- Economia na potência com o uso do inversor de frequência 

A figura seguinte apresenta a comparação entre a redução máxima de velocidade 

de rotação permitida, de acordo com semelhança mecânica entre máquinas (equações 3, 

16 e 17), que descrevem a relações da altura manométrica com a velocidade de rotação 

máxima permitida e a velocidade média recomendada pelo modelo (Figura 70). Apesar 

dos sistemas deste estudo permitirem uma maior variação de velocidade, o modelo em 

média propôs reduções de 7% da velocidade nominal, isso devido ao peso das outras 

restrições operacionais.    

 
Figura 70 - Comparativos entre a variação de velocidade de rotação máxima e a 

utilizada 

As estações elevatórias de Pirapama, EEAB I e EEAB II de Jucazinho operaram 

com a potência utilizada próxima das potências mínimas permitidas, o que não ocorre 

com as demais elevatórias, para as quais há margem para diminuir ainda mais a potência 
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dos motores. Isto mostra a importância da sincronia com as diversas restrições que o 

modelo internaliza na sua rotina. 

 

Figura 71 - Potências máximas, mínimas e utilizadas 

O gráfico indicado a seguir apresenta a variação ocorrida na simulação dos 

níveis nos reservatórios contemplados neste estudo (Figura 72). O modelo sinaliza para 

baixa variação desses níveis, em média de 1m, o que representaria uma rotina mais 

segura de operação do abastecimento. 

 

 

Figura 72 - Variação dos níveis da água nos reservatórios 
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De acordo com o Relatório Mensal de Demanda, Consumo e Custo com Energia 

Elétrica da Companhia Pernambucana de Saneamento, em maio de 2015 as dez 

elevatórias com maior consumo demandaram um valor de R$ 3.651.606,18 naquele 

mês. Se aplicada a rotina operacional proposta pelo modelo a economia seria em torno 

de R$250 mil.  

No período de outubro de 2014 a setembro de 2015 a despesa com energia da 

COMPESA em seus sistemas elevatórios foi em média de R$ 14 milhões por mês. 

Extrapolando os percentuais de economia médios apresentados e sendo possível utilizar 

a estratégia proposta em todos os sistemas, a economia seria de aproximadamente R$ 1 

milhão a cada mês como mostra a Figura 73. Ainda neste período, se somadas as faturas 

durante os doze meses (aproximadamente R$ 165 milhões), a economia seria de 

aproximadamente R$ 12 milhões no período. 

 

Figura 73 - Custo com energia eletrica da COMPESA em 12 meses analisados. 
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6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

6.1. CONCLUSÕES 

O presente estudo discorre sobre a relevância da eficiência energética nos sistemas 

de abastecimento de água, a importância de melhorar a eficiência em instalações 

elevatórias criando procedimentos de otimização que possam reduzir os custos 

operacionais relacionados à produção de água. 

A estratégia para a otimização da operação de estações elevatórias de água bruta de 

sistemas de abastecimento de água apresentado nesse estudo considerou a operação ao 

longo das 24 horas, simulando mudanças da vazão proporcionadas pela variação da 

velocidade do rotor dos motores dos sistemas elevatórios, com redução dos custos de 

energia elétrica nas estações elevatórias estudadas. 

 

O estudo procura registrar que o controle de vazão através do domínio da velocidade 

do rotor dos motores em substituição aos métodos de controle de vazão tradicionais, 

além de diminuir o desgaste mecânico dos equipamentos envolvidos, é mais eficiente 

quanto à redução do consumo de energia elétrica. Os resultados mostram que o modelo 

apresentou sucesso, com a hipótese de implantação de inversores de frequência, tanto na 

redução do consumo de energia elétrica, como também na eficiência operacional, 

proporcionando maior confiabilidade no abastecimento, mantendo a quantidade da 

produção de água e os níveis dos reservatórios.  

Os resultados apresentados pelo modelo indicam economia na potência utilizada dos 

motores e no custo de energia, associados a baixa variação dos níveis e volumes dos 

reservatórios envolvidos dos sistemas elevatórios, o que proporcionaria também maior 

confiabilidade na continuidade da produção de água, como ganho adicional. 

O estudo confirma que a redução na potência utilizada pelos conjuntos motor-

bomb se forem instalados os inversores de frequência, será em média 20 %, comparada 

à potência nominal destes conjuntos.  

A variação média da velocidade de rotação apresentada pelo modelo ao longo do 

dia ficou na ordem de 7 % da velocidade de rotação nominal dos rotores, refletindo em 

uma economia de também 7 % no custo com energia elétrica das estações elevatórias. 

Vale ressaltar a importância da economia de energia elétrica para o equilíbrio financeiro 

das empresas de saneamento. 
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Além do potencial de economia dos valores apresentados acima ser relevante, há 

um ganho muito importante na sustentabilidade no uso dos recursos naturais, pelo que 

representam as questões da água e da energia para a sociedade em geral e para as 

empresas de saneamento em particular. 

6.2. RECOMENDAÇÕES 

Em complemento a este trabalho, podem ser feitas as seguintes recomendações 

para futuros estudos: 

Estender o modelo para estações elevatórias de água tratada, com a variação da 

velocidade dos rotores relacionadas com a vazão de demanda e com a pressão da rede 

de uma determinada localidade. 

Aprimorar o modelo para os casos em que as elevatórias de recalque abasteçam 

mais de um destino, dois reservatórios ou um reservatório e rede de distribuição, por 

exemplo. 
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