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Resumo – Os sistemas de abastecimento urbano de água no Brasil necessitam ser readequados. 
Com a escassez do insumo água, devido ao adensamento populacional nas cidades, nunca foi tão 
importante estudar soluções que tornem esses sistemas mais eficientes. O controle da pressão na 
rede é fundamental para a redução do desperdício de água. O excesso de pressão onera os custos 
energéticos de bombeamento desnecessariamente provocando avarias nas tubulações e acessórios, 
além de reduzir a vida útil de válvulas de controle. Uma alternativa factível e que produz um 
excelente custo benefício é a setorização da rede associada a um sistema de controle automático, 
pois o consumo a ser controlado possui um caráter dinâmico, não linear, dificultando a 
sintonização. Este trabalho apresenta um estudo hidráulico e energético visando o controle das 
pressões de uma rede automatizada, modelada experimentalmente, dotada de dois pontos de 
consumo representando uma zona alta e uma baixa, com sistema de impulsão fracionado, 
indicadores de vazão e pressão e válvulas de controle. 

Abstract – Systems of urban water supply in Brazil need to be improved. With the shortage of 
water input, due to population density in cities, was never so important to study solutions that make 
these systems more efficient. The pressure control on the network is fundamental to reducing water 
wastage. Excessive pressure increases the energy costs of pumping unnecessarily causing damage 
in the pipes and accessories, as well as shorten the life of control valves. An alternative feasible that 
produces an excellent cost-effective is the sectorization of the network associated with an automatic 
control system, because consumption to be controlled has a dynamic character, not linear, making it 
difficult to regulate. This work presents a study energetic and hydraulic aimed the pressures control 
of an automated network, modeled experimentally with two points of consumption that are 
representing high and low region, with system impulse divided, flow indicators and pressure control 
valves. 
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INTRODUÇÃO 

A ocorrência de um intenso processo de urbanização nas últimas décadas, tem exigido dos 

serviços públicos de abastecimento de água grandes esforços no âmbito técnico, organizacional e 

financeiro, na tentativa de atender satisfatoriamente às demandas Venturini et al. (2001). Isso faz 

crescer a quantidade de estações de bombeamento para transportar água até os pontos de consumo, 

resultando em elevadas demandas de energia elétrica provenientes de muitos motores de médio e 

grande porte em funcionamento. 

Os sistemas de abastecimento de água das cidades possuem características singulares quanto 

as suas topologias. Mesmo em cidades planas onde existem pequenos desníveis topográficos, para 

abastecer as áreas mais distantes do sistema de impulsão se faz necessário aumentar a altura 

manométrica, visando além vencer as perdas de carga durante o percurso, produzir uma pressão 

final adequada capaz de garantir o abastecimento nestes locais. Em cidades com topografia 

acidentada além do problema relatado anteriormente, existem áreas para serem abastecidas em cotas 

topográficas diferenciadas, exigindo que o sistema de impulsão possua uma elevada altura 

manométrica. 

Os efeitos causados pela má distribuição das pressões na rede, devido ao tipo de modelagem 

convencional utilizado na grande maioria dos sistemas de abastecimento no Brasil, que possui um 

único sistema de impulsão, promovem nas localidades baixas das cidades pressões elevadas 

desnecessárias. Estas pressões excedentes são desperdícios energéticos. 

Um sistema de abastecimento pode ser projetado para gerar pressões uniformes em toda a 

rede, reduzindo o consumo energético, sem comprometer quantitativamente e qualitativamente o 

fornecimento de água. Para possibilitar a introdução de novos equipamentos no sistema, destinados 

a promover a equalização das pressões, a rede deverá estar dividida previamente em zonas bem 

definidas, as quais serão formadas por critérios topográficos e/ou topológicos. As zonas devem 

possuir apenas um ponto de alimentação. 

Gomes et al. (2007) afirmam que apesar dos princípios físicos da hidráulica clássica voltados 

para condutos forçados permanecerem inalterados, é evidente que houve avanços significativos nas 

metodologias de dimensionamento, análise e operação de sistemas de distribuição já existentes; as 

técnicas de reabilitação de sistemas obsoletos com base em novos modelos de otimização; além dos 

processos de automação e controle, com o emprego de técnicas de controle inteligente, tais como: 

lógica fuzzy e redes neurais.  
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Existem vários trabalhos publicados na literatura, que comprovam ser eficaz a utilização de 

conversores de frequência acoplados aos conjuntos de impulsão, para controle das pressões, em 

sistema de abastecimento de água. 

Camboim (2008) controlou a pressão de uma rede de distribuição de água através da 

aplicação de técnicas de controle fuzzy. A rede de abastecimento montada em laboratório possuía 

dois pontos de consumo e era composta por: um motor de indução trifásico, dotado de um 

conversor de frequência variável, válvulas de controle e transdutores de pressão. Ele concluiu que 

houve uma redução de 27,4% no consumo de energia elétrica, sem comprometer as características 

hidráulicas do sistema. 

Bezerra (2009) desenvolveu, modelou e aplicou um sistema fuzzy, desenvolvido no 

LabVIEWTM, para o controle piezométrico de sistemas de distribuição de água, por meio do uso 

simultâneo de válvulas de controle e conversor de frequência acoplado a um conjunto motor-

bomba, visando à economia de água e energia elétrica. O estudo apresentou resultados bastante 

satisfatórios, no que se refere à redução do consumo de água e energia elétrica. 

Conforme mostrado anteriormente, duas estratégias podem ser utilizadas de forma isolada ou 

em conjunto para controlar as pressões numa rede de abastecimento de água. A mais simples é 

instalar Válvulas Redutoras de Pressão – VRP’s nas zonas baixas do sistema. Com esta nova 

configuração as pressões nas zonas baixas da rede serão minimizadas. Entretanto, as zonas altas do 

sistema permanecerão com as suas pressões inalteradas. Outra estratégia é distribuir o sistema de 

impulsão. Neste caso, o sistema de impulsão principal tem a sua capacidade reduzida e as zonas 

altas da rede possuirão um sistema de impulsão auxiliar que é denominado booster - BST. A 

utilização das duas estratégias associadas produz uma solução racional para evitar as pressões 

excedentes e insuficientes na rede, minimizando os gastos energéticos. 

Para ilustrar o problema, foram desenvolvidos três desenhos esquemáticos, para destacar a 

aplicação de uma válvula redutora de pressão - VRP e um booster – BST, bem como os impactos 

pertinentes provocados na rede. Os desenhos destacam duas zonas de consumo a serem abastecidas, 

sendo uma alta e outra baixa. A linha piezométrica do sistema é apresentada, destacando a evolução 

das pressões ao longo da rede. 

A Figura 1 mostra esquematicamente um sistema composto por duas zonas de consumo, uma 

alta e uma baixa. Neste caso inicial, existe apenas um conjunto de impulsão (CMB) abastecendo o 

sistema que poderá estar localizado a alguns quilômetros de distância do primeiro ponto de 

abastecimento da rede. Para que a zona alta de consumo seja abastecida, verifica-se a elevada altura 

manométrica necessária a ser fornecida pelo sistema de impulsão, bem como o excesso de pressão 

incrementado desnecessariamente na zona baixa. As setas indicam o set point de pressão desejado. 
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Figura 1 - Sistema de abastecimento de água com duas zonas de consumo bem definidas 

 

A Figura 2 apresenta uma modificação no comportamento do sistema provocado pela 

instalação de uma (VRP) que reduz a pressão na zona baixa, porém a altura manométrica continua 

elevada para atender ao nível de pressão requerido pela zona alta. 

Na Figura 3 são utilizadas as duas estratégias de controle ao mesmo tempo, ou seja, a 

utilização da (VRP) e do (BST). Observa-se uma redução significativa da altura manométrica do 

(CMB), uma vez que o sistema de impulsão foi dividido. Além disso, a (VRP) instalada 

convenientemente na zona baixa retira o excesso de pressão desnecessário. O (BST) instalado na 

rede, próximo à zona alta, produz um ganho de pressão extra, capaz de supri-la adequadamente. 

 

 
Figura 2 - Sistema de abastecimento de água com válvula redutora de pressão 

 

Caso os elementos de controle do sistema, CMB, BST e VRP possam ser ajustados ao longo 

do tempo, de forma automatizada, a rede de abastecimento poderá fornecer apenas a quantidade de 

água necessária. Na prática, o monitoramento da pressão em pontos estratégicos da rede, indicam 
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aos elementos de controle quais as ações a serem tomadas, visando manter sempre adequada a 

demanda fornecida. 

 

 
Figura 3 - Sistema de abastecimento de água com válvula redutora de pressão 

 

Para melhor quantificar e avaliar a aplicação destas estratégias para o controle das pressões 

numa rede foi utilizado um sistema de abastecimento automatizado, montado em laboratório. 

 

 

CONVERSOR DE FREQUÊNCIA E BOOSTER 

A bomba centrífuga é um equipamento comumente utilizado para transportar líquidos nos 

sistemas de abastecimento. A bomba centrífuga funciona da seguinte maneira: uma fonte externa à 

bomba, geralmente um motor elétrico, gira um ou mais rotores dentro do corpo da mesma, 

movimentando o líquido e criando a força centrífuga que se transforma em energia de pressão e 

cinética. A velocidade de rotação é caracterizada pela velocidade que a máquina de acionamento 

imprime à bomba. No caso de motor elétrico, essa velocidade é função direta da frequência e do 

número de polos do motor. 

O ponto de trabalho de um sistema de bombeamento é definido por suas curvas 

características. São estas curvas matemáticas que descrevem a relação entre as variáveis: altura 

manométrica e vazão de bombeamento. Na Figura 4 é apresentado um exemplo em forma de 

gráfico, onde a curva da bomba descreve a altura manométrica fornecida por ela para diferentes 

valores de vazão, mantendo-se a rotação dela constante. A curva do sistema representa a altura 

manométrica solicitada pelo sistema de tubulação para que a água seja conduzida do ponto de 

sucção ao final da linha de recalque, que pode ser, por exemplo, um reservatório. 
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Onde: 

P é a potência elétrica do sistema de bombeamento, medida em kW; 

t é o tempo de bombeamento em h; 

V é o volume produzido pelo sistema de bombeamento em m³. 

Apesar do consumo da energia elétrica ser muito variável, dependendo do sistema de 

abastecimento considerado, Tsutiya (2001) apresenta um índice médio de referência de 0,6kWh/m³ 

de água produzida. 

Segundo dados do Procel (2005) em termos econômicos, a energia elétrica representou em 

média 12,2% das despesas totais das empresas prestadoras de serviço de saneamento, sendo o 

segundo maior item de dispêndio. Diante desta realidade, sinaliza a necessidade de estudos e 

análises voltados para proporcionar aumento na eficiência dos sistemas de saneamento. 

 
 
METODOLOGIA 

Para comprovar que o sistema experimental de abastecimento de água reproduz fielmente o 

comportamento de um sistema real, inicialmente foi realizada uma análise hidráulica e energética da 

rede, para reproduzir, na prática, o que já se tem conhecimento. 

Após a validação do modelo, foi realizado um redimensionamento do sistema, através da 

simulação de três pontos de consumo para a rede: máximo, médio e mínimo. Os resultados obtidos 

com a regulação do sistema para obtenção das pressões desejadas, bem como as medições elétricas 

realizadas, possibilitou a avaliação da relação entre a potência elétrica consumida pelo sistema e o 

volume de água produzido. 

O redimensionamento foi necessário, pois para as condições estabelecidas para o modelo, a 

zona alta do sistema não estava atingindo a pressão dinâmica mínima de serviço estabelecida pela 

norma que deve ser de (10 mca). 

Ao final de cada experimento foram apresentados os dados obtidos e realizados os devidos 

destaques, considerações e comparações. 

 

 
Análise Hidráulica e Energética de uma Rede de Abastecimento de Água 

A primeira modelagem (Tipo 1) realizada consiste na configuração do sistema com apenas um 

conjunto de impulsão. Para a realização deste experimento, o CMB foi configurado na sua 

capacidade máxima de funcionamento, ou seja, com frequência de 60 Hz. Para esta configuração o 

sistema apresentou na prática, como já era esperado, uma elevada pressão no ramal que abastece a 
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Tabela 4 - Consumo elétrico para as três situações de consumo 

CONS. 
CONS. ENERGÉTICO VAZÃO

CE 
kWh kWh/mês (m³/h) 

MÁX 2,410 1.735,2 6,16 0,391 
MÉD 1,363    981,4 3,66 0,372 
MÍN 1,130    813,6 1,98 0,570 

 

É importante registrar que das três condições de operação, a do consumo médio apresentou o 

melhor CE (0,372) e a de consumo mínimo o pior CE (0,570). Isso indica, de forma clara, que o 

sistema vai se tornando antieconômico na medida em que a demanda atinge valores baixos. A 

justificativa para este fato está na baixa rotação dos conjuntos de impulsão, para estes pontos de 

operação. Em outras palavras os conjuntos de impulsão do sistema saem das suas faixas de 

rendimento ótimo. 

 

                    

Figura 17 – Gráfico do consumo energético do sistema, para as três situações de consumo 
 
 
CONCLUSÕES 

Este trabalho apresentou um estudo indicativo, que pode ser utilizado como subsídio para que 
os novos projetos e reabilitações voltadas para o setor de abastecimento de água considerem como 
uma alternativa viável à distribuição do sistema de impulsão, associado a válvulas de controle. 
Apesar dos valores obtidos serem provenientes de ensaio numa rede construída em laboratório, eles 
refletem o que realmente acontece nos sistemas reais, podendo este aprendizado ser extrapolado 
para outros experimentos com variações que podem vir a ser aplicadas na prática. Com o domínio 
do conhecimento energético da rede, a implementação de um sistema de controle automático 
tornará a rede ainda mais otimizada, pois proporcionará além do equilíbrio hidráulico nos pontos de 
consumo, uma melhor combinação dos conjuntos de impulsão, através dos diversos elementos de 
controle disponibilizados para este fim.   
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