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RESUMO – As estações de bombeamento, também conhecidas como estações elevatórias, são 

bastantes difundidas nas obras de saneamento e recursos hídricos da engenharia civil. As estações de 

bombeamento para funcionarem de forma eficiente precisam que os conjuntos motor-bombas operem 

em condições hidráulicas adequadas, para isso é necessário que o dimensionamento do reservatório 

permita o escoamento continuo sem obstruções, vórtices, zonas de estagnação, zonas de recirculação, 

entrada de ar na tubulação de sucção e perfis de velocidades supercríticas. O presente trabalho teve 

por objetivo propor melhorias e avaliar o escoamento em uma estação de bombeamento, na cidade 

de Recife-PE, através da simulação numérica da dinâmica dos fluidos computacional. No final foi 

possível concluir que com algumas mudanças estruturais de atendimento as normas brasileiras 

técnicas a estação de bombeamento apresentaria uma operação de 100% do volume útil projetado. 

 
 

ABSTRACT– Pumping stations are widely used in sanitation and water resources. Pumping stations 

to operate efficiently require that the motor-pump assemblies operate under suitable hydraulic 

conditions, for this it is necessary that the sizing of the reservoir allows continuous flow without 

obstructions, vortices, stagnation zones, recirculation zones, air entry in the suction pipeline and 

supercritical velocity profiles. This work aimed to propose improvements and evaluate the flow in a 

pumping station, in the city of Recife-PE, through the numerical simulation of the computational fluid 

dynamics. In the end it was possible to conclude that with some structural changes in attendance the 

Brazilian technical standards the pumping station would present an operation of 100% of the 

projected useful volume. 
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INTRODUÇÃO 

Na engenharia civil as estações de bombeamento de água são particularmente importantes. São 

amplamente aplicadas nos sistemas de abastecimentos de água, nos sistemas de esgotos sanitários e 

nos sistemas de drenagem urbana seja para recalcar água para cotas mais elevadas ou distantes. As 

estações de bombeamento possuem várias entradas com diferentes vazões e saídas de tubulações de 

recalque apresentando assim complexo escoamento que pode interferir na eficiência da estação de 

bombeamento. Portanto para o bom dimensionamento dos reservatórios devem levar em consideração 

perfis de velocidades que permitem um desempenho hidráulico sem interrupções de fluxo, presença 

de vórtices, zonas de estagnação de fluido, etc. 

 

OBJETIVO 

O presente trabalho tem por objetivo principal propor uma melhoria estrutural na estação de 

bombeamento de um canal de drenagem urbano a partir de simulações numéricas usando as técnicas 

de CFD. 

 

METODOLOGIA 

Modelo numérico 

A matemática da dinâmica de todos os fluidos é regida pelas equações de Navier-Stokes. Essas 

equações são deduzidas a partir do princípio da conservação da massa e do princípio da quantidade 

de movimento linear para um volume de controle infinitesimal e diferencial. Elas formam um 

conjunto de equações diferenciais parciais que não possuem solução analítica geral. Com essas 

equações é possível descrever as propriedades dos fluidos em termos de campo variando nas três 

dimensões espaciais e temporal. Abaixo é apresentado as equações na forma vetorial. 

 

                 (1) 

(2) 

 

 Onde:  ρ = massa específica do fluido; µ = viscosidade dinâmica do fluido; �⃗�  = vetor 

velocidade do fluido; t = tempo; P = pressão; f = força externa. 

 Para solucionar numericamente as equações é necessário discretizar na forma algébrica por 

um dos seguintes métodos: Método das diferenças finitas, o Método dos elementos finitos e o Método 

dos volumes finitos, sendo este último o mais utilizado em CFD. 

∇ ∙  𝜌 𝑉⃗⃗  ⃗ +
𝜕𝜌

𝜕𝑡
= 0 

𝜕 𝜌�⃗�  
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Computational Fluid Dynamics – CFD 

A dinâmica dos fluidos computacional (Computational Fluid Dynamics – CFD) é uma 

ferramenta amplamente usada para resolver soluções, através de métodos numéricas, dos problemas 

de mecânica dos fluidos que não possuem resolução analítica. As equações de Navier-Stokes é a 

principal delas, ela é capaz de representar as propriedades dos fluidos em cada ponto do espaço e 

tempo. 

Chen e Guo (2007) considera o CFD uma ferramenta eficaz e econômica na resolução de 

problemas de fluidos em Engenharia em comparação ao elevado custo de construção e operação dos 

modelos físicos. Em 2007 eles utilizaram as ferramentas de CFD para simular um escoamento 

tridimensional no reservatório de uma estação de bombeamento com cinco câmaras de sucção. 

Compararam os resultados com modelos empíricos e concluíram a ferramenta pode ser utilizada nos 

projetos de reservatórios das estações de bombeamento. 

Li Chuanqi et al. (2012) estudou as condições de fluxos no reservatório da estação de 

bombeamento da cidade de Shouguang, China, a partir de simulações numéricas e modelos físicos 

em escala reduzida. O objetivo foi analisar as condições de fluxo nos poços de sucção das bombas e 

identificar potenciais melhorias e determinar a capacidade de vazão na saída da bomba assim como a 

superfície livre da água, distribuições de pressões e velocidades. 

O software Fluent da ANSYS é bastante difundido no mercado e nos meios acadêmicos. É 

possível encontrar diversos trabalhos com a aplicações e validações do software. Em 2012, Pradeep 

et al. simulou no Fluent uma estação de bombeamento constituído de seis conjuntos motor-bombas 

com o objetivo de avaliar o escoamento através das técnicas de CFD do programa. Foi simulado 

diversos casos e comparados com resultados experimentais. Os autores concluíram que o software é 

uma ferramenta bastante útil para a previsão de resultados. 

   

 Estudo de Caso 

 O canal Derby-Tacaruna, localizado na Av. Agamenon Magalhães, é um dos principais canais 

urbanos da região metropolitana da cidade de Recife possuindo uma extensão total de 5,28 km. Ao 

sul o canal está limitado pelo Rio Capibaribe entre os bairros Paissandu e Ilha do Leite, seguindo na 

direção norte cruza os bairros do Derby, Espinheiros e Torreão, termina seu traçado no bairro Santo 

Amaro próximo do limite municipal de Olinda e deságua no Rio Beberibe. O canal Derby-Tacaruna, 

possui duas comportas uma instalada no leito sul do Canal Derby-Tacaruna, em frente ao Hospital 

Português e outra no eixo Norte, em frente ao Shopping Tacaruna. 

No trecho norte do Canal Derby-Tacaruna há uma estação de bombeamento composta de três 

conjuntos motor-bomba do tipo VUPX 0601 60 HZ com diâmetro de sucção de 800 mm apresentando 
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um rendimento máximo de 77% para uma vazão de 4.850 m³/h e altura manométrica de 3,5 m.c.a. A 

operação dessa estação de bombeamento tem por objetivo impedir o transbordamento do canal na 

Av. Agamenon Magalhães que possui tráfego intenso e constante durante o dia, evitando assim 

prejuízos e engarrafamentos. Essa avenida está localizada em uma região de baixa altitude em relação 

ao nível do mar e diariamente sofre efeitos dos níveis das marés altas. 

 O reservatório da estação de bombeamento fica disposto do lado esquerdo do canal urbano de 

drenagem indo na direção do norte. Atualmente possui um volume total de 63,10 m³, sendo seu 

volume útil de 55,43 m³ (Ver Figura 01) com cotas de operacionais do reservatório variando de 0,83 

m a 2,53 m. 

 Como sugestão de melhoria operacional da estação foi proposto algumas adequações 

estruturais no reservatório. Essas adequações tiverem como referência a NBR 12.214/1992 que 

estabelece os critérios de dimensionamento dos poços de sucção do sistema de bombeamento de água 

para abastecimento público. Essas adequações estão condicionadas as limitações espaciais da estação, 

aos elementos que compõem a estrutura do reservatório e a limitação orçamentária para a reforma. 

 Inicialmente foi proposto um distanciamento maior entre o fundo do poço e a parte inferior 

da seção de entrada da tubulação de sucção para 0,80 m, ou seja, uma vez o tamanho do diâmetro 

(1,0xD). As cortinas ou divisórias que separam os compartimentos de sucção foi aumentado para 2,40 

m a partir do eixo da bomba, ou seja, três vezes o tamanho do diâmetro (3xD). A lâmina mínima 

d’água de operação, a partir da seção de entrada da tubulação, passou para 2,0 m, ou seja, duas 

vírgulas cinco vezes o tamanho do diâmetro (2,5xD). Foi criado ainda um plano inclinado de 45º, em 

relação ao plano horizontal, entre o fundo do poço e o fundo do canal. Para aumentar a capacidade 

de reservação e atenuar os volumes de chuvas intensas a cota de fundo do reservatório foi rebaixado 

para próximo de zero, possibilitando uma acréscimo de 0,80 m na lâmina d’água e um aumento de 

47,2% do volume útil de reservação. Na Figura 02 é mostrado o reservatório após todas as alterações. 

Na Tabela 01 a seguir é apresentado os dados de operação dos reservatórios. 

 

Tabela 01 – Dados de operação do reservatório 

Reservatório  
Volume Total 

(m³) 

Volume Útil 

(m³) 

Cota de operação Altura da entrada do 

reservatório (m) mín. (m) máx. (m) 

Atual 63,10 55,58 0,83 2,53 1,70 

Proposto 140,84 81,83 0,03 2,53 2,50 
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 Figura 01 – Reservatório atual 

 
Figura 02 – Reservatório proposto 

 

Configurações da simulação numérica 

Geometria – Foi criado um modelo em 3D da geometria do reservatório no software AutoCAD 

2017. A geometria corresponde ao domínio do fluido, a partir dela foram definidas as condições de 

contorno de forma que a mecânica dos fluidos foi representada fielmente. O reservatório possui 

dimensões aproximadamente de 9,45 m de comprimento, 4,95 m de largura e profundidade que variou 

de 2,56 m a 5,30 m. 

Malha – Para o melhor ajuste da geometria tridimensional foi utilizado o tipo de malha 

tetraédrica, além de se adaptar melhor a geometrias mais complexas possibilita uma malha de melhor 

qualidade. Foram utilizados diversos tamanhos de elementos nas simulações até que os resultados 

apresentassem um refinamento ideal fazendo seus valores convergirem. Na Tabela 02 é mostrado os 

parâmetros de configuração e qualidade da malha. 

 

Tabela 02 – Parâmetros de configuração da malha. 

Reservatório 
Tamanho do 

elemento (m) 

Quantidade de 

elementos 

Quantidade de 

nós 

Orthogonal 

Quality 
Skewness 

Atual 0,05 1.663.971 316.266 0,77 0,22 

Proposto 0,05 3.418.402 642.968 0,77 0,22 

 

 Setup e Solution – na simulação foi utilizado um modelo multifásico para representar as 

diferentes fases dos fluidos presentes no escoamento. No Fluent está disponível o modelo multifásico 

Euler-Euler denominado de Modelo de Volume de fluido (VOF). Esse modelo usa uma técnica de 

rastreamento de superfície aplicada a uma malha Euleriana fixa. Ele é projetado para dois ou mais 

fluidos imiscíveis, onde a posição entre os fluidos é de interesse. No modelo VOF, um único conjunto 

de equações de momento é compartilhado pelos fluidos, e a fração de volume de cada um dos fluidos 



 XIII Encontro Nacional de Águas Urbanas 
Outubro/2020 – Porto Alegre/RS 

 

XIII Encontro Nacional de Águas Urbanas  6 

em cada célula computacional é rastreada em todo o domínio. Para a estação de bombeamento foi 

aplicado um modelo VOF em regime de escoamento transiente multifásico gás-líquido composto de 

ar e água. 

 O software ANSYS Fluent é composto por alguns modelos de turbulência afim de melhor 

representar os fenômenos físicos envolvido no estudo. Escoamentos turbulentos são caracterizados 

através de campos de velocidades flutuantes, seus modelos de turbulência são definidos por um 

conjunto de equações diferenciais que determina os termos turbulentos transportados na equação do 

escoamento médio. Modelos de turbulência são baseados em hipóteses de processos turbulentos e 

requerem uma entrada empírica na forma de constantes ou funções. Para a simulação da estação de 

bombeamento foi usado o Modelo k – ε (Padrão) que tem diversas aplicações nos problemas da 

engenharia no que diz respeito a mecânica dos fluidos. 

  

RESULTADOS 

 No projeto proposto procurou-se atender os critérios da norma da ABNT. Esses critérios tem 

por objetivo permitir escoamentos hidraulicamente mais satisfatórios e evitar regiões com fenômenos 

que possibilitem baixo desempenho do conjunto motor-bomba. Tais fenômenos são: vórtices, entrada 

de ar na tubulação de sucção, zonas de recirculação de água, zonas de estagnação de água e 

escoamentos supercríticos. 

 Procurou-se aumentar as dimensões do poço de sucção para evitar subdimensionamentos.  

Procurou-se melhorar a concordância adequada entre o fundo do reservatório do canal e o fundo do 

poço de sucção e uma baixa lâmina d’água da entrada da tubulação de sucção. As condições antigas 

limitaram o volume máximo de operação em 44,77 m³ (80,6% do volume útil). No reservatório 

proposto foi possível utilizar todo os 81,83 m³ do volume útil previsto, sendo assim 100% 

operacional. 

 Na simulação do reservatório atual foi observado regiões de recirculação água na entrada do 

poço de sucção e entrada de ar na tubulação de sucção antes de atingir os níveis mínimos de operação 

do reservatório, conforme é mostrado nas Figuras 03 a 05. Na simulação do reservatório proposto não 

foi observado zonas de recirculação de água, vórtices ou entrada de ar na tubulação, porém apresentou 

zonas de estagnação de água nas regiões próximas do fundo do poço e na parede lateral, conforme é 

mostrado nas Figuras 06 a 08. 
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Figura 03 – Reservatório atual para o tempo = 2,0 s 

 

 
Figura 04 – Reservatório atual para o tempo = 6,5 s 

Figura 05 – Reservatório atual para o tempo = 11,0 

s 

 

 
 

Figura 06 – Reservatório atual para o tempo = 2,0 s 
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Figura 07 – Reservatório proposto para o tempo = 

6,5 s 

 
Figura 08 – Reservatório proposto para o tempo = 

11,0 s 

 Como objetivo de se investigar possíveis escoamentos supercríticos e entrada de ar no poço 

de sucção foi analisado os perfis de velocidades nas regiões próximas das tubulações. Segundo a NBR 

12.214 escoamentos na entrada do poço devem ser regulares, sem deslocamentos e zonas de 

velocidades elevadas. Sugere ainda que a velocidade de aproximação da água na seção de entrada da 

câmara de sucção não deve exceder 0,60 m/s. A seção de entrada da câmara de sucção do reservatório 

atual possui uma distância de 0,35 m a partir da geratriz externa da tubulação, enquanto do 

reservatório proposto possui uma distância de 1,95 m. Para melhor comparação será adotado o plano 

a 0,35 m da geratriz externa da tubulação do reservatório proposto. 

 Para o reservatório atual a simulação apresentou velocidades até 4,2 vezes maior que sugerida 

pela NBR 12.214 e perfis de velocidades irregulares, enquanto o reservatório proposto apresentou 

perfis de velocidade máximos de 0,50 m/s e perfis de velocidades bastantes regulares, conforme são 

mostrados nas Figuras 09 a 14. 

 
Figura 09 – Reservatório atual para o tempo = 2,0 s 

 

 
Figura 10 – Reservatório atual para o tempo = 6,5 s 
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Figura 11 – Reservatório atual para o tempo = 11,0 

s 

 

 
Figura 12 – Reservatório proposto para o tempo = 

2,0 s 

 
Figura 13 – Reservatório proposto para o tempo = 

6,5 s 

 
Figura 14– Reservatório proposto para o tempo = 

11,0 s 

 

 

CONCLUSÃO 

O software ANSYS Fluent foi uma grande ferramenta na simulação dinâmica tridimensional, 

capaz de simular todo o fenômeno envolvido na estação de bombeamento do canal de drenagem 

urbano. A simulação permitiu analisar os perfis de velocidades em todo domínio das condições atuais 

do reservatório possibilitando a visualização das regiões hidraulicamente ruins. Identificado os 

problemas foi proposto modificações estruturais no reservatório. As simulações do reservatório 

proposto apresentaram ausência de zonas de recirculação de água, ausência de entrada de ar nas 

tubulações de sucção, perfis de velocidade na faixa adequada pelas normas técnicas brasileiras, além 

de um volume de reservação 47,2% maior e com capacidade operacional de 100% do volume útil. 

  



 XIII Encontro Nacional de Águas Urbanas 
Outubro/2020 – Porto Alegre/RS 

 

XIII Encontro Nacional de Águas Urbanas  10 

REFERÊNCIAS 

 

a) Livro 

POST, SCOTT. (2013). Mecânica dos Fluidos Aplicada e Computacional. Editora LTC. Rio de 

Janeiro – RJ. 

 

b) Sites 

EMLURB - https://www.recife.pe.gov.br/pr/servicospublicos/emlurb/drenagemepavimentacao.php 

 

c) Normas Brasileiras 

ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 12214 - Projeto de sistema de 

bombeamento de água para abastecimento público. 1992. 

 

d) Artigo em revista 

CHEN, H.; GUO, J. (2007). “Numerical Simulation of 3-D Turbulent Flow in the Multiintakes Sump 

of the Pump Station”. Journal Hydrodynamics 19(1):42-47. 

 

LI, C; WANG, W; GONG, J.; ZHAO, X. (2012). “Hydraulic Model and Numerical Simulation Study 

of Shuangwangcheng Pump Station”. Applied Mechanics and Materials. Vols 117-119, pp 647-651. 

 

PRADEEP, S.; SAYANTAN, G.; PRASAD, P.G.; KUMAR, M.S.M. (2012). “CFD Simulation and 

Experimental Validation of a Horizontal Pump Intake System”. Journal of Hydraulic Engineering, 

18:3, 173-185. 

https://www.recife.pe.gov.br/pr/servicospublicos/emlurb/drenagemepavimentacao.php

