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RESUMO:
Em sistemas de bombeamento de água, a redução de gastos com energia elétrica pode ser
alcançado pela substituição de bombas de rotação constante por bombas de rotação variável. Um
dos programas mais utilizados para a simulação computacional de sistemas de distribuição de água
é o EPANET 2, o qual emprega o Método Gradiente para a análise hidráulica do escoamento
permanente. Todavia, o EPANET 2 apresenta uma imprecisão ao computar a eficiência de bombas
de rotação variável, uma vez que o programa não leva em conta a mudança na curva de eficiência
da bomba quando sua velocidade de rotação é alterada. No presente trabalho, uma rotina para o
cálculo da eficiência de bombas de rotação variável é implementada no código-fonte do EPANET
2. A influência da nova rotina nos resultados previstos pelo programa para a eficiência, potência e
consumo de energia de bombas de rotação variável é avaliada em simulações com uma rede de
teste. Os resultados mostraram que a versão original do EPANET 2 tende a subestimar a eficiência
e, consequentemente, superestimar a potência e o consumo de energia de bombas de rotação
variável.
ABSTRACT:
Reducing energy expenses in water pumping systems can be achieved by replacing constant
speed pumps by variable speed pumps. One of the most used softwares for the hydraulic simulation
of water distribution systems is EPANET 2, which uses the Gradient Method for the steady-state
analysis. However, EPANET 2 is inaccurate to computing the variable speed pump efficiency, since
the hydraulic model does not account for the change in pump efficiency curve when its speed is
changed. In this study, a routine for calculating the variable speed pump efficiency is implemented
in the source code of EPANET 2. The influence of the new routine in the results provided by the
hydraulic model for efficiency, power and energy consumption of variable speed pumps is
evaluated in simulations with a hypothetical network. The results showed that the original version
of EPANET 2 tends to underestimate the pump efficiency and thus overestimate the power and
energy consumption of variable speed pumps.
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INTRODUÇÃO
A despesa com energia elétrica está entre os principais custos operacionais da atividade de
abastecimento de água. Estima-se que este item corresponda entre 5 a 30% dos custos operacionais
totais dos prestadores de serviços de água e esgoto, podendo chegar a 40% em países
subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Em sistemas de distribuição de água, a maior parte da
energia elétrica é consumida no bombeamento (Carlson e Walburger, 2007; Ibarra e Arnal, 2014).
Assim, uma melhoria, ainda que pequena, na eficiência operacional das bombas pode resultar numa
economia significativa de energia e de custos para as companhias de água (Giustolisi et al., 2013).
Neste sentido, deve-se considerar a possibilidade de substituição de bombas com velocidade de
rotação constante por bombas com velocidade de rotação variável.
Quando comparadas às bombas de rotação constantes, as bombas de rotação variável tem a
vantagem de se adaptar de forma mais eficiente às exigências do sistema, permitindo manter a
pressão e vazão próxima dos níveis mínimos exigidos, o que representa um potencial de economia
de energia (Wu et al., 2012). Todavia, os altos custos associados à implantação e operação desta
tecnologia requerem uma análise prévia de viabilidade econômica do projeto. A estimativa da
economia de energia que pode ser alcançada com sistemas de bombas de rotação variável
geralmente é acompanhada do uso de pacotes computacionais para simular o comportamento da
rede de distribuição de água em que se pretende implantar tais sistemas. Entre os pacotes
computacionais disponíveis para tal fim, destaca-se o simulador hidráulico EPANET 2 (Rossman,
2000a).
Desenvolvido pela U. S. Environmental Protection Agency - EPA e de distribuição gratuita,
o EPANET 2 é amplamente utilizado para simular o comportamento de redes de água em regime
permanente por contar com um algoritmo de análise hidráulica extremamente eficiente denominado
método gradiente (Todini e Pilati, 1988). Todavia, o programa apresenta uma imprecisão no
cômputo da eficiência de bombas de rotação variável, o que resulta em estimativas errôneas da
potência das bombas e do consumo de energia do sistema de distribuição de água.
Assim, o presente trabalho tem o objetivo de implementar uma rotina para a correção da
eficiência de bombas de rotação variável no EPANET 2 e avaliar a influência desta nos resultados
previstos pelo programa para a eficiência, potência e energia consumida pelas bombas de uma rede
hipotética de distribuição de água.
BOMBAS DE ROTAÇÃO VARIÁVEL
O crescente aumento dos custos de energia e da preocupação com a sustentabilidade
ambiental tem impulsionado o interesse no uso racional da energia. Em sistemas de distribuição de
água, as bombas são os componentes que consomem mais energia e, portanto, uma das formas de se
reduzir o uso de energia do sistema é diminuindo a ineficiência das bombas, o que pode ser obtido
pela substituição de bombas de rotação constante por bombas de rotação variável (Marchi e
Simpson, 2013; Simpson e Marchi, 2013).
Bombas de rotação variável são bombas com motores acoplados a inversores de frequência,
equipamentos capazes de alterar a frequência do sinal elétrico para que as bombas possam operar
em diferentes velocidades de rotação. Todavia, a introdução de inversores de frequência para
modificar a velocidade de rotação das bombas diminui a eficiência do conjunto elevatório, o que
enseja uma avaliação econômica do investimento em sistemas de bombas de rotação variável
(Marchi e Simpson, 2013).
Quando comparadas às bombas de rotação constantes, as bombas de rotação variável tem a
vantagem de se adaptar de forma mais eficiente às exigências do sistema, possibilitando uma
melhor resposta às situações de anormalidade, como incêndios e rompimentos de tubulações (Wood
e Reedy, 1995). Além disso, com o emprego desta tecnologia pode-se manter as pressões e vazões
perto dos níveis mínimos permitidos, o que representa um potencial de economia de energia (Wu et
al., 2012).

A operação da bomba em diferentes velocidades de rotação resulta em alterações em suas
curvas características e, consequentemente, em seu desempenho. Tais alterações no comportamento
da bomba podem ser previstas pelas relações de semelhança. Parte-se do pressuposto que bombas
geometricamente semelhantes trabalham em condições de semelhança, desde que tenham a mesma
eficiência (Porto, 2006), ou seja, as características adimensionais da bomba permanecem
constantes. Assim, tomando-se como variável geométrica o diâmetro do rotor e a velocidade de
rotação, tem-se:
Q

CQ = ND3
gH

CH = N2 D2
P

CP = ρN3D5

[1]
[2]
[3]

em que CQ = coeficiente adimensional de vazão; CH = coeficiente adimensional de altura
manométrica; CP = coeficiente adimensional de potência; Q = vazão da bomba (m3/s); H = altura
manométrica da bomba (m); P = potência da bomba (W); N = velocidade de rotação da bomba
(rpm); D = diâmetro do rotor (m); g = aceleração da gravidade (m/s2); ρ = massa específica do
líquido (kg/m3).
Os coeficientes adimensionais CQ, CH e CP são constantes para bombas geometricamente
semelhantes. Assim, se uma bomba opera em diferentes velocidades de rotação ou com diferentes
diâmetros do rotor, as característica desta são representadas por curvas adimensionais únicas tanto
em termos de CH x CQ quanto de η x CQ (Figura 1).

Figura 1.- Exemplo de curvas adimensionais para bombas semelhantes. Fonte: adaptado de Marchi e
Simpson (2013)

A eficiência é indiretamente representada pela equação 3, uma vez que a potência da bomba
pode ser calculada pela equação [4].
P=

ρgQH
η

[4]

Para o caso particular em que somente a velocidade de rotação é modificada, as seguintes
equações, conhecidas como relações de semelhança, podem ser derivadas:
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3
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em que 1 e 2 referem-se a duas velocidades distintas de rotação.
As relações de semelhança dadas pelas equações [5] a [7] afirmam que a mudança na vazão,
altura manométrica e potência variam com a mudança na velocidade de rotação da bomba segundo
uma função linear, quadrática e cúbica, respectivamente. Em particular, as equações [3] e [7]
assumem que um ponto na curva da bomba mantém a mesma eficiência quando esta opera em
diferentes velocidades de rotação, conforme mostra a Figura 2. Por isso, a eficiência do melhor
ponto de eficiência é constante (Simpson e Marchi, 2013). A Figura 2 também mostra que a curva
η x CQ não é alterada com a mudança na velocidade de rotação da bomba. O mesmo não ocorre com
a curva η x Q, que é redimensionada segundo a equação [5].
Segundo Porto (2006), as relações entre as variáveis do fenômeno dadas pelas equações [5]
a [7] para dois pontos de operação homólogos, na condição de semelhança, são válidas se as
alterações na velocidade de rotação nominal forem relativamente pequenas para que a eficiência
possa ser mantida constante. Para Sárbu e Borza (1998), a interferência causada na eficiência pela
alteração da velocidade de rotação pode ser desprezada para reduções de até 1/3 na velocidade
nominal de rotação da bomba.
Simpson e Marchi (2013) apontam que as relações de semelhança não levam em conta os
fatores que não se ajustam com a velocidade e cuja magnitude depende do tamanho da máquina, o
que pode resultar em estimativas com erros relativos significativos, em especial para a eficiência de
bombas de pequeno porte. Ao comparar a eficiência prevista pelas relações de semelhança com a
medida pelo fabricante para o ponto de melhor eficiência de três bombas de diferentes porte
(556 kW, 90 kW e 5,5 kW), estes autores verificaram que uma redução de 22,5% e de 44,4% na
velocidade de rotação das bombas de maior e menor porte, respectivamente, resultou em erros
relativos de 0,12% e 7,69% entre as eficiências estimadas e medidas.

Figura 2.- Curvas de eficiência em duas velocidades de rotação: a) η x CQ; b) η x Q. Fonte: adaptado
de Simpson e Marchi (2013)

A diminuição da eficiência quando a velocidade de rotação é reduzida foi reportado por
vários autores. Morton (1975) propôs um método gráfico para identificar a nova curva, enquanto
Sárbu e Borza (1998) relacionaram a nova eficiência com a eficiência original e com a velocidade
de rotação da bomba. Abordagens mais generalistas consideraram que a eficiência é uma função do
número de Reynolds (Eq. [8]). Gulich (2003) aponta que um dos primeiros métodos para ajustar a

eficiência de bombas semelhantes foi formulado observando-se que somente uma parte das perdas
de energia é função do número de Reynolds, conforme equação [9].
Re =

VD

[8]
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(1−η2 )
(1−η1
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m

= K + (1 − K) (Re1 )
)
2

[9]

em que Re = número de Reynolds; V = velocidade média do fluido (m/s); D = diâmetro (m);
 = viscosidade cinemática (m2/s); η = eficiência; K = perdas; 1 e 2 referem-se a duas velocidades
distintas de rotação.
Assumindo que todas as perdas de energia são independentes do número de Reynolds, ou
seja, K = 0, e que o valor de m é igual a 0,1, a equação [9] pode ser reescrita como a fórmula de
Sárbu e Borza (1998) (Eq. [10]). A razão entre os número de Reynolds (Re1/Re2) pode ser
substituída pela razão entre as velocidades de rotação da bomba (N1/N2), tendo em vista que a
velocidade do fluido é proporcional à velocidade de rotação da bomba, desde que o diâmetro e a
viscosidade não mudem. Embora a abordagem apresentada nas equações [9] e [10] seja limitada
pelo fato do expoente m depender do número de Reynolds e da rugosidade (Osterwalder, 1978;
Gulich, 2003), a fórmula de Sárbu e Borza (1998) oferece bons resultados se a velocidade de
rotação da bomba não for reduzida para menos de 70% da velocidade nominal (Simpson e Marchi,
2013).
N

0,1

η2 = 1 − (1 − η1 ) ( 1 )
N2

[10]

FERRAMENTA PARA DESENVOLVEDORES
O pacote do simulador hidráulico EPANET 2 conta com uma extensão para desenvolvedores
denominada EPANET 2 Programmer’s Toolkit, a qual consiste numa coleção de chamadas de
funções que residem numa biblioteca de vínculo dinâmico (dynamic-link library - DLL), arquivo de
bibliotecas compartilhadas utilizadas em sistemas operacionais Microsoft Windows. A ferramenta
permite a desenvolvedores personalizar os algoritmos de análise hidráulica e de qualidade da água
implementados no EPANET de acordo com suas necessidades, podendo ser incorporada a
aplicativos Windows 32-bit escritos em C/C++, Delphi Pascal, Visual Basic ou qualquer outra
linguagem que seja capaz de chamar funções de um arquivo DLL (Rossman, 2000b).
O EPANET 2 versão Toolkit foi codificado no padrão ANSI C com módulos separados de
código para o processamento dos dados de entrada, análise hidráulica, análise da qualidade da água,
análise de matrizes esparsas e equações lineares, e geração de relatórios. Todavia, como o módulo
de análise hidráulica da Toolkit é o mesmo do código-fonte do EPANET 2, a ferramenta também é
imprecisa no cálculo da eficiência de bombas de rotação variável.
Para corrigir essa imprecisão da Toolkit é necessário criar uma nova DLL a partir do códigofonte do EPANET 2. Obviamente, deve-se realizar as alterações necessárias no código-fonte do
programa antes de se criar a nova DLL.
Assim, foram realizadas intervenções no código-fonte do EPANET 2 com duas finalidades:
i) calcular a eficiência de bombas de rotação variável e; ii) recuperar a eficiência das bombas como
dado de saída da Toolkit. Para isto, implementou-se, no código-fonte do programa, a fórmula de
Sárbu e Borza (1998), para se estimar a eficiência das bombas, e as modificações propostas por
Marchi e Simpson (2013), para recuperar diretamente a eficiência das bombas.

ESTUDO DE CASO
Neste trabalho, utilizou-se a rede hipotética Anytown (Walski et al., 1987) (Figura 3), com
as alterações incluídas por Kurek e Ostfeld (2014), nas simulações hidráulicas realizadas no
EPANET 2, versões original e modificada. A opção pela rede Anytown alterada por Kurek e
Ostfeld (2014) deve-se ao fato do trabalho destes autores apresentar padrões diários de variação da
velocidade de rotação das bombas, os quais foram obtidos após a otimização multiobjetivo da
operação da referida rede. Conforme mostra a Figura 3, a rede em estudo consiste em 2 mananciais
que fornecem água, com auxílio de 2 bombas, a uma rede de distribuição com 16 nós, 34 tubos e 1
reservatório de nível variável.
As duas bombas do sistema operam sob rotação variável e possuem curvas características
distintas. Os padrões de operação das bombas foram extraídos do trabalho de Kurek e Ostfeld
(2014) e são apresentados na Figura 4, em que N representa a velocidade relativa de rotação da
bomba, sendo definida como o quociente entre determinada velocidade de rotação N2 e a velocidade
nominal de rotação N1.

Figura 3.- Rede hipotética Anytown (Walski et al., 1987),com alterações incluídas por Kurek e Ostfeld
(2014). Fonte: Adaptado de Kurek e Ostfeld (2014)
(a)

(b)

Figura 4.- Padrão de variação da velocidade de rotação: (a) bomba 35 e (b) bomba 36

RESULTADOS
As simulações realizadas com a rede Anytown para condições de bombeamento com
eficiência variável tiveram por finalidade avaliar a influência das intervenções feitas no códigofonte do EPANET 2 na previsão da eficiência e, consequentemente, da potência e consumo de
energia de bombas de rotação variável. Para isto, foi necessário informar, como dado de entrada do
modelo, as curvas de eficiência e padrões de variação da velocidade de rotação das bombas.
Os resultados de eficiência previstos pelo EPANET 2 original foram comparados aos valores
teóricos obtidos pela fórmula de Sárbu e Borza (1998) (Eq. [10]), a qual foi implementada na versão
modificada do referido simulador.
A utilização da fórmula de Sárbu e Borza (1998) para se estimar a eficiência η2 do novo
ponto de operação de uma bomba, quando esta tem sua velocidade de rotação alterada, requer
apenas o conhecimento da eficiência η1 do ponto homólogo na curva η x Q, correspondente à
velocidade nominal de rotação, e da razão da velocidade de rotação atual N2 para a velocidade de
rotação nominal N1, ou seja, N2/N1. Deste modo, e a partir da Eq. [10], é possível determinar a
eficiência teórica de η2 para diferentes valores de η1 e de N2/N1.
No caso da rede em estudo, a eficiência das bombas em cada intervalo de tempo depende de
suas curvas características e padrões de operação em termos de velocidade de rotação. A partir
destas informações é determinado o valor de η1 com o auxílio das relações de semelhança (Eqs. [5]
e [6]) e, em seguida, o valor de η2 pela fórmula de Sárbu e Borza (1998) (Eq. [10]).
A Figura 5 apresenta as eficiências horárias previstas pelo EPANET 2, versões original e
modificada, para as bombas da rede em estudo. Observa-se que as eficiências previstas pelo
EPANET 2 original foram diferentes das previstas pelo EPANET 2 modificado, nos intervalos de
tempo em que houve mudança na velocidade de rotação das bombas. Na maior parte do ciclo
operacional, a versão original do simulador subestimou a eficiência das bombas.
(a)

(b)

Figura 5.- Eficiências previstas pelo EPANET 2, versões original e modificada: (a) bomba 35 e (b)
bomba 36

A Figura 6 apresenta a variação do fator de correção η2/η1 para as bombas do sistema ao
longo do ciclo operacional. Em vários intervalos de tempo os resultados de η2/η1 previstos pelo
EPANET 2 original ou assumem valores superiores à unidade, para variações negativas na
velocidade de rotação das bombas, ou inferiores à unidade, para variações positivas na velocidade
de rotação das bombas, ao contrário do que prevê a fórmula de Sârbu e Borza (1998). Por exemplo,
no tempo 19h da bomba 35, foi previsto um fator de correção η2/η1 igual a 1,0212, para uma
redução de 6% na velocidade de rotação da bomba e eficiência original (η1) igual a 0,7321, quando
o resultado esperado era de 0,9978. Já no tempo 4h da bomba 36, foi previsto um η2/η1 igual a

0,6320, para um aumento de 39% na velocidade de rotação da bomba e eficiência original (η1) igual
a 0,6880, quando o resultado esperado era de 1,0147.
(a)

(b)

Figura 6.- Resultados teóricos e simulados de η2/η1: (a) bomba 35 e (b) bomba 36

A Figura 7 apresenta as potências estimadas pelo EPANET 2, versões original e modificada,
para as bombas da rede em estudo, quando estas tem a velocidade de rotação alterada de acordo
com os padrões mostrados na Figura 4. Observa-se que as potências previstas pelo EPANET 2
original foram superiores às previstas pelo EPANET 2 modificado, para ambas as bombas e durante
a maior parte do ciclo operacional. Houve, entretanto, intervalos de tempo em que as potências
estimadas pelo simulador hidráulico original foram inferiores às previstas pelo simulador
modificado. As potências previstas pelo EPANET 2 original variaram de 96,63 kW (t = 12h) a
2265,14 kW (t = 6h), para a bomba 35, e de 347,51 kW (t = 17h) a 3046,00 kW (t = 4h), para a
bomba 36. Já as eficiências estimadas pelo EPANET 2 modificado variaram de 96,25 kW (t = 12h)
a 1457,26 kW (t = 6h), para a bomba 35, e de 277,91 kW (t = 17h) a 1897,21 kW (t = 4 h), para a
bomba 36.
(a)

(b)

Figura 7.- Potências estimadas pelo EPANET 2, versões original e modificada: (a) bomba 35 e (b)
bomba 36

A Tabela 1 apresenta as informações, quanto ao consumo de energia, contidas no relatório
gerado pelo EPANET 2, versões original e modificada, ao final das simulações dinâmicas
realizadas com a rede Anytown, para condições de bombeamento com eficiência variável. As
informações relacionadas ao custo da energia do bombeamento foram omitidas por este não ter sido

contemplado nesta pesquisa. Nota-se que as bombas permaneceram em funcionamento durante todo
o ciclo operacional. Para ambas as bombas, a eficiência média prevista pelo EPANET 2 original foi
inferior à prevista pelo EPANET 2 modificado, o que pode ser explicado pelo fato daquele ter
subestimado a eficiência das bombas durante a maior parte do ciclo operacional. Como os demais
parâmetros são inversamente proporcionais à eficiência, os valores destes foram superestimados
pelo EPANET 2 original. O erro relativo entre as eficiências médias estimadas pelo EPANET 2,
versões original e modificada, foi igual a 10,74%, para a bomba 35, e igual a 13,02%, para a bomba
36. Quanto às energias consumidas por unidade de vazão (kWh/m3) previstas, o erro relativo foi
igual a 16,18%, para a bomba 35, e igual a 18,64%, para a bomba 36. Em relação às potências
médias estimadas, o erro relativo foi igual a 21,97%, para a bomba 35, e igual a 22,02%, para a
bomba 36. No tocante às potências máximas previstas, o erro relativo foi igual a 55,44%, para a
bomba 35, e igual a 60,56%, para a bomba 36.
Tabela 1.- Dados de consumo de energía para condições de bombeamento com eficiência variável
EPANET 2 Original EPANET 2 Modificado
Bomba 35 Bomba 36 Bomba 35 Bomba 36
Utilização
[%]
Eficiência Média
[%]
Consumo
[kWh/m3]
Potência Média
[kW]
Potência Máxima
[kW]

100,00

100,00

100,00

100,00

61,51

60,35

68,91

69,38

0,79

0,70

0,68

0,59

969,02

1189,36

794,45

974,69

2265,14

3046,10

1457,26

1897,21

CONCLUSÕES
No presente trabalho, uma rotina baseada na fórmula de Sárbu e Borza (1998) é
implementada no código-fonte do EPANET 2 para a correção da eficiência de bombas de rotação
variável. A influência desta intervenção nos resultados previstos pelo programa é avaliada em
simulações dinâmicas, em período estendido, realizadas com uma rede hipotética de referência.
Para a condição de bombeamento sob eficiência variável, o EPANET 2 original ou
subestimou ou superestimou a eficiência das bombas, com predomínio dos valores subestimados.
Os maiores erros relativos de eficiência foram registrados para a condição de aumento na
velocidade de rotação das bombas. Como a eficiência é inversamente proporcional à potência, esta
foi superestimada pelo simulador hidráulico original na maior parte do ciclo operacional, chegando
a alcançar erros relativos superiores a 50% em ambas as bombas.
O consumo de energia do sistema previsto pela versão original do EPANET 2 foi 22% maior
do que o previsto pela versão modificada. Tal discrepância aponta que o uso do EPANET 2 como
ferramenta de apoio à avaliação econômica de projetos de implantação e/ou de intervenção em
sistemas de transmissão de água com bombas de rotação variável pode conduzir à superestimativas
do consumo de energia, com reflexos nos custos do projeto. Por outro lado, a versão modificada do
EPANET 2 apresentada neste trabalho constitui uma alternativa mais apropriada para a avaliação
preliminar de projetos desta natureza, já que representa de forma mais acurada o comportamento de
bombas de rotação variável.
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