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1. INTRODUÇÃO 

Um sistema de abastecimento de água (SAA) compreende um conjunto de obras, instalações, 

equipamentos e serviços, que constituem um complexo de sistemas hidráulicos destinado a produzir 

e distribuir água a uma comunidade, em quantidade e qualidade compatíveis com as necessidades 

da população, para fins de consumo doméstico, serviços públicos, consumo industrial e outros usos 

(FUNASA, 2006). As adutoras das estações de tratamento de água (ETA) são responsáveis pelo 

transporte da água, em muitas situações, por longas distâncias até os grandes centros urbanos. A 

operação eficiente dessas adutoras é fundamental para garantir o abastecimento das comunidades, 

uma vez que uma interrupção no bombeamento pode implicar em imediato déficit de 

abastecimento. Além disso, em função das potências requeridas nas estações elevatórias o consumo 

de energia é um fator que merece atenção nos procedimentos operacionais. 

O consumo de energia do SAA é um dos aspectos que deve ser considerado já na fase de 

projeto da rede de distribuição, uma vez que os custos operacionais, principalmente com o 

bombeamento, irão influenciar por toda vida do sistema. Segundo Otero et al. (2007) o consumo de 

energia elétrica em SAA corresponde, na maioria das empresas de saneamento, à principal parcela 

dos custos de energia. O custo com bombeamento, na grande maioria das vezes, chega a ultrapassar, 

ao longo da vida útil dos sistemas de abastecimento de água, os custos de investimento das 

instalações e de sua implantação. Alguns fatores que afetam significativamente os custos 



 

energéticos do sistema dizem respeito à modalidade de contrato de energia e ao horário de 

bombeamento. Nesse estudo, faz-se uma análise por meio de simulações da operação de uma 

adutora de água tratada, isenta de automação, visando obter a programação do bombeamento mais 

viável sob o aspecto consumo de energia elétrica, garantir o suprimento das demandas, atender às 

imposições operacionais e fornecer subsídios para melhoria do sistema. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

A adutora modelada abastece a cidade de Campina Grande-PB e circunvizinhança, 

totalizando cerca de 510.000 habitantes.  A água é bombeada para cidade de Campina Grande 

através de duas estações elevatórias de água tratada (EEAT-Gravatá) a uma distância de 21 km, 

sendo destinada aos reservatórios R-09 e R-05. Da primeira elevatória partem duas adutoras de aço: 

uma com DN 500, e a outra com DN 700. A segunda elevatória tem DN 800, executada em ferro 

fundido. O sistema adutor é responsável por 40% do custo de energia do SAA (MENESES, 2011). 

O reservatório R-09 (capacidade de 29.000 m³) recebe água das três adutoras (DN 500, 700 e 

800) e enquanto o R-05 (capacidade de 8.000 m³) é abastecido apenas a partir da adutora de DN 

700. Toda a operação do SAA de Campina Grande é dependente da adutora e dos níveis desses 

reservatórios, para garantir a pressão adequada em toda a rede.   

Neste trabalho foi empregado o software EPANET amplamente utilizado pelos pesquisadores 

e engenheiros (ROSSMAN, 2002 e LUCENA, 2005). Nesse estudo foram analisados dois cenários 

operacionais: (1) suspendendo a operação da EEAT- Gravatá durante o horário de ponta (17:30 às 

20:30 horas) e (2) avaliando a capacidade de atendimento do sistema adutor usando as motobombas 

de menor potência. Nesses dois cenários têm-se como restrições: a) garantir a recuperação dos 

níveis iniciais dos reservatórios no final do ciclo de 24 horas; b) atender os limites de pressão 

estática máxima de 40 m.c.a.; pressão dinâmica mínima de 15 m.c.a.; velocidade mínima de 0,3 m/s 

e velocidade máxima de 3,0 m/s. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Na figura 1 tem-se a configuração do sistema adutor  no EPANET. Após inúmeras simulações 

obteve-se uma operação que permite o atendimento das demandas e de todas as restrições 

operacionais sem bombear no horário de ponta, das 17:30 às 20:30. Nessa simulação foram 

implementadas 30 regras de controles múltiplos do EPANET. Na figura 2 observa-se que é possível 



 

a parada no bombeamento por três horas consecutivas, desde que haja uma elevação dos níveis dos 

reservatórios até próximo ao seu nível máximo (figura 3). Essa operação resultaria em cerca de 

3,5% de redução no custo da energia, uma economia de R$ 9.800,00 por mês, sem considerar o 

custo de demanda.  

 

Figura 1. Representação do sistema adutor da ETA-Gravatá no EPANET. 

O reservatório R-09 responsável por atender as maiores demandas tem pouca folga 

operacional e torna o sistema mais vulnerável. O aumento na demanda nos dois reservatórios acima 

de 1% inviabiliza o desligamento no horário de ponta. 

 

Figura 2. Tempo de funcionamento das motobombas operando fora de ponta. 

Outro objetivo desse estudo foi analisar a possibilidade de operar apenas com as motobombas 

de menor potência (B1 500, B1 700 e B1 800) visando menor consumo de energia. Não foi obtida 

operação bem sucedida, em função de a vazão bombeada ser insuficiente, o que provocou o 

esvaziamento dos reservatórios, mesmo operando dentro do horário de ponta. Esse problema é mais 

crítico em função do reservatório R-09. 



 

        

Figura 3. Comportamento dos níveis de R-09 e R-05 com a operação fora de ponta. 

 

4. CONCLUSÃO 

Este estudo permitiu um maior conhecimento do sistema de adutor ETA-Gravatá e os 

resultados obtidos indicam que o sistema pode ser melhor operado, garantindo o atendimento dos 

consumidores, a segurança operacional e maior eficiência energética. Considerando o horário de 

ponta, das 17:30 às 20:30 horas, verificou-se que é possível o desligamento do sistema totalmente, o 

que implica em economia mensal de energia da ordem de 3,5% ou R$ 9.800,00. Porém, essa 

operação só comporta um aumento de demanda em cerca de 1%. Os resultados evidenciaram que o 

sistema apresenta pouca folga operacional em termos de atendimentos de demandas e exige a 

manutenção contínua de níveis elevados dos reservatórios, principalmente do reservatório R-09. 
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