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METODOLOGIA DE PROJETO ESTRUTURAL DE BOMBAS 

CENTRÍFUGAS VERTICAIS DE POÇO ÚMIDO  

 

RESUMO 

 

O projeto de bombas centrífugas verticais de poço úmido tem forte 

dependência do arranjo de cada planta. Cada situação torna-se assim um projeto 

particular e exige uma mútua cooperação entre os fabricantes do equipamento, 

responsáveis pelo projeto e testes das bombas, e os proprietários e montadores 

das plantas, responsáveis pela montagem e instalações das bombas verticais e 

respectivas tubulações no campo. 

Após uma ampla pesquisa bibliográfica, evidenciou-se a ausência de 

uma metodologia de projeto estrutural que contemple de forma integrada o projeto 

estrutural de todas as partes envolvidas, isto é, as bombas, as estruturas e os 

edifícios onde elas são instaladas. 

Para o desenvolvimento da dissertação, as bombas verticais foram 

divididas em três partes: corpo de sucção, coluna e corpo superior. Foram 

analisados três casos de estudo por meio de modelagem por elementos finitos. 

Ficou evidenciada a necessidade de uma metodologia de projeto estrutural, 

baseada na identificação dos problemas e das suas causas e de alternativas 

estruturais mais adequadas para eliminá-los ou reduzi-los. 

Considerando a dificuldade de testar estas bombas numa bancada de 

testes do fabricante, montadas de modo similar ao que trabalharão no campo e o 

fato de que resolver problemas destas bombas no campo é muito difícil e em 

certos casos até mesmo impossível, ficou evidenciado que a metodologia de 

projeto estrutural proposta constitui um conjunto de recomendações de grande 

importância nas aplicações de bombas centrífugas verticais de poço úmido. O 

desenvolvimento foi feito de modo geral, mas esta metodologia pode e deve ser 

utilizada em centrais nucleares de potência. 
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METHODOLOGY FOR WET SUMP CENTRIFUGAL VERTICAL 

PUMPS STRUCTURAL DESIGN 

 

ABSTRACT 

 

In the structural design of wet sump vertical centrifugal pumps, there is 

a strong dependence on the arrangement of each plant. Therefore, for each plant 

there is a particular design that requires mutual cooperation between equipment 

manufacturers, responsible for the design and testing of the pumps, and the plants 

and facilities owners and builders involved in the installation of vertical pumps and 

connected pipes in field. 

After an extensive literature search, it has been concluded that there 

was a lack of a structural design methodology that addresses in an integrated 

structural design of all parts involved, ie, pumps, structures and buildings where 

they are installed. 

To develop the dissertation, vertical pumps were divided into three 

parts: the suction body, column and discharge body. Three study cases were 

analyzed using finite element modeling. It has been clear out it is necessary a 

structural design methodology based on identification of problems and their 

causes and structural alternatives more appropriate to eliminate or reduce them. 

Considering the difficulty of testing these pumps in the factory test bed, 

assembled similarly to that in field, and the fact that to solve problems on the field 

is very difficult and, in some cases, even impossible, it became evident that the 

structural design methodology proposed is a set of recommendations of great 

importance in applications of wet sump vertical centrifugal pumps. The 

development was done in general, but this methodology can and should be used 

in nuclear power plants. 
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1. INTRODUÇÃO 

Este trabalho foi motivado pelo estudo com maior base conceitual da 

aplicação do chamado projeto por análise ao projeto estrutural de equipamentos 

mecânicos por meio de avaliações numéricas utilizando método dos elementos 

finitos. De modo a conciliar o desenvolvimento do tema com os interesses do 

mestrando e os da empresa onde atua há 15 anos, Sulzer Brasil S.A. 

(multinacional suíça, fabricante de bombas centrífugas), o tipo de equipamento 

mecânico selecionado foi a bomba centrífuga vertical de poço úmido (ver a Figura 

1.1 sobre a diferença entre poço úmido e poço seco). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A escolha é interessante porque esse equipamento tem uma 

configuração particular em cada instalação. Conforme a Figura 1.2 e a Tabela 1.1 

mostram, o nível do fluido no reservatório (NR) varia em cada instalação, assim 

como a submergência (SM) e o comprimento do corpo de sucção (TP) variam 

conforme cada tipo de bomba e de instalação. Deste modo, é necessário um 

projeto mecânico estrutural específico que considere a montagem e a instalação 

de modo a evitar problemas operacionais no campo. É importante mencionar que 

esses problemas são difíceis de serem identificados durante a fase de testes no 

fabricante, pois as condições de teste na fábrica são, em geral, diferentes das 

condições finais de montagem na planta.  

Figura 1.1 – Bomba vertical de poço úmido e de poço seco  (adaptado de [3] ). 

Poço úmido 

Poço seco 
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Figura 1.2 – Variáveis dimensionais de cada instalação de bomba vertical 

de poço úmido. 
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Deve-se notar que as bombas centrífugas verticais de poço úmido são 

utilizadas em centrais de potência nuclear, na captação de água de refrigeração 

e, nesses casos, devem ser qualificadas sob carregamentos sísmicos [13], [47]. 

Como dito acima, há grande dificuldade em resolver problemas 

operacionais de bombas verticais no campo, porque implica modificações de 

projeto significativas e custos adicionais. Assim, é de grande importância ter uma 

metodologia de projeto estrutural, para que os proprietários e montadores das 

plantas, responsáveis pela instalação, e os fabricantes, responsáveis pelos testes 

e fabricação das bombas verticais, desenvolvam suas atividades e se 

comuniquem adequadamente de modo a evitar problemas quando as bombas já 

estiverem instaladas [14], [46]. 

Variável Descrição 

DN Diâmetro do bocal de descarga da bomba 

MS Comprimento do bocal de descarga 

C Altura do bocal de descarga com relação ao piso 

HS Altura do suporte do motor 

TP Comprimento total da bomba (abaixo do piso) 

NR Nível do fluido no reservatório 

SM Submergência 

D Diâmetro do bocal de entrada da bomba 

x1 Distância da bomba ao fundo do poço 

x2 Comprimento do filtro de sucção (quando houver) 

Tabela 1.1 – Principais dimensões de cada instalação (em referência à 

Figura 1.2).  
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O trabalho de desenvolvimento desta metodologia foi feito a partir do 

estudo de casos selecionados de bombas verticais. De modo a sistematizar a 

construção desta metodologia, o objeto de estudo, isto é, a bomba vertical, foi 

dividido em três partes: corpo superior, corpo de sucção e a coluna  que interliga 

os dois corpos (ver Figura 1.3) [1],[7].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A análise do corpo de sucção está fora do escopo deste trabalho, pois 

envolve conceitos sobre análise fluido-dinâmica e avaliações experimentais e 

numéricas muito amplas e complexas, desenvolvidas por equipes de especialistas 

dos fabricantes de bombas centrífugas. Ver Figura 1.4, onde são mostrados 

alguns fabricantes e nomes de suas bombas verticais. Deve-se notar que a 

situação usual é a de escolha de um modelo existente de corpo de sucção e sua 

aplicação a uma dada condição de operação e arranjo. 

 

Figura 1.3 – Divisão da bomba vertical em 3 partes (adaptado de [7] ). 
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Na Figura 1.4, é mencionado nome de bomba Sulzer SJT. Nos 

estudos de casos, capítulo 6, foram utilizados outros modelos de bomba Sulzer, 

BK, BSD e BKn, semelhantes ao modelo SJT. 

 

Figura 1.4 – Exemplos de fabricantes de bombas verticais (Sulzer, KSB e 

Flowserve) e respectivos nomes das bombas (SJT, SEZ e VCT). 
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1.1. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A lista de referências bibliográficas é extensa, foram consultadas 64 

referências. Foram consultados três tipos de fontes: livros técnicos, normas 

técnicas internacionais e artigos técnicos sobre problemas e soluções de bombas 

verticais (ver Tabela 1.2). 

 

 

 

Número da 

referência 
Descrição Fonte da referência 

01 a 15 

17 a 18 

Livros técnicos sobre bombas centrífugas 

em geral 

Livros 19 a 22 

40 a 42 

59 e 60 

Livros técnicos sobre outros tópicos: 

Elementos finitos, Vibrações e Análise de 

Tensões 

23 a 27 
Normas técnicas sobre projeto de vasos 

de pressão e padrões de segurança 

relacionados à energia nuclear  Normas 

28 a 39 
Normas técnicas internacionais sobre 

bombas centrífugas 

43 a 57 

62 a 64 

Artigos técnicos sobre problemas e 

soluções a respeito de bombas 

centrífugas verticais Artigos 

16, 58, 61 Outros artigos técnicos  

Tabela 1.2 – Fontes das referências bibliográficas. 
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2. OBJETIVOS 

O primeiro objetivo do trabalho foi desenvolver uma metodologia de 

projeto estrutural, de modo a identificar todas as avaliações que devem ser 

desenvolvidas e a facilitar a comunicação entre os engenheiros responsáveis pela 

instalação civil e mecânica no campo, e os engenheiros responsáveis pela 

fabricação e testes das bombas verticais na fábrica. É bom esclarecer que não se 

trata da descrição de cálculos mecânicos, mas de uma abordagem a ser seguida 

que relaciona conceitos e critérios de projeto estrutural. Por exemplo, não se trata 

de discutir como é calculada a espessura do tubo da coluna ou de como são 

listados reforços soldados no corpo de descarga, mas sim em mostrar como é 

importante a análise modal da coluna e análise de tensões e deformações do 

corpo de descarga. 

Foi também um objetivo do trabalho que a metodologia proposta fosse 

bastante ampla de modo que sua utilização pudesse ser possível em qualquer 

tipo de aplicação, sob qualquer condição operacional ou de carregamento. Por 

exemplo, no caso de bombas para captação de água de refrigeração em reatores 

nucleares pudessem ser incluídas as verificações estruturais aplicáveis bem como 

carregamentos sísmicos, quando os equipamentos tivessem funções relacionadas 

à segurança nuclear. 

Capacitar o autor para executar análises modais, separar e classificar 

tensões no projeto por análise e usar o método por elementos finitos, foi o terceiro 

objetivo deste trabalho. Na análise dos casos de estudo, foram envolvidos 

conceitos sobre vibração estrutural [13],[19],[49],[56] e análise modal [19],[60] 

bem como resistência mecânica dos materiais [41],[59] e respectiva análise de 

tensões [26],[41],[42]. Foi utilizado como ferramenta de trabalho o “software” de 

elementos finitos ANSYS [22],[40]. Estes três aspectos do projeto estrutural, a 

vibração estrutural, o projeto por análise de tensões e deformações e a 

modelagem com elementos finitos foram estudados durante o trabalho.  
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3. DESCRIÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO – BOMBAS VERTICAIS 

3.1. INTRODUÇÃO SOBRE BOMBAS HIDRÁULICAS E TIPOS DE 

BOMBAS CENTRÍFUGAS 

Bomba é uma máquina hidráulica, ou seja, um agente de aumento de 

energia de um fluido incompressível a partir do fornecimento de energia 

mecânica. 

O fluido das bombas centrífugas verticais de poço úmido é na maioria 

dos casos a água de rios ou mares, para a captação de água a ser usada numa 

planta industrial, principalmente para sistemas de refrigeração. É o que acontece 

no caso de uma usina nuclear de potência, onde a água é usada para a 

refrigeração do sistema secundário. Não há dúvida de que a água é um fluido 

incompressível, ou seja, a massa específica é praticamente constante com a 

variação de pressão.  Exemplos de características deste fluido (água) em 

algumas instalações de bombas centrífugas verticais de poço úmido são 

informados na Tabela 3.1. Nesta tabela, água bruta é a água antes de ser tratada. 

A denominação do tipo de água, bem como as propriedades de massa específica 

e temperatura são dados informados pelo usuário, cliente da Sulzer nestas 

plantas. 

Planta Ano 
Fabricação Fluido 

Massa 
específica 

[kg/m3] 

Temperatura 
[°C] 

Vazão de 
cada bomba 

[m3/h] 

Água Espraiada - SP 1996 Água bruta 1000  25    40.500  

SABESP - Rio Grande 1997 Água bruta  1000 20      2.200  

Pontal Sul - CODEVASF 1999 Água do rio  1000 31      6.200  

UTE Norte Fluminense 2003 Água do mar 996 31    20.100  

ETE-SABESP - 
Pinheiros 2005 Água de 

esgoto  981 25    11.500  

Transposição rio São 
Francisco 2007 Água de rio  997 25    25.200  

VCP – Fibria - MS 2008 Água de rio  997 25      2.200  

Tabela 3.1 – Características da água  em algumas instalações (cortesia Sulzer).  
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Este aumento de energia do fluido refere-se a três formas de energia:  

• Potencial ou de posição; 

• Cinética ou de velocidade; 

• Entálpica, composta de energia de pressão e de temperatura.  

O aumento da energia de pressão somente pode ser feito através da 

centrifugação (Figura 3.1), diferenciando então dois tipos de bombas: 

• Bombas volumétricas, que não aumentam a pressão, apenas movimentam o 

fluido aumentando sua energia de posição e cinética. Dividem-se em 

alternativas ou rotativas conforme o tipo de acionamento: máquina alternativa 

(pistão) ou rotativa (engrenagens ou lóbulos); 

• Bombas centrífugas, que aumentam a energia de pressão, primeiro por meio 

do aumento de velocidade a qual é convertida em pressão e sempre com 

acionamento por máquina rotativa;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 – Bomba centrífuga: fluido 

incompressível é centrifugado 

proporcionando aumento de pressão 

(adaptado de [10] e [11] ).  
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Sobre a história das bombas centrífugas pode-se consultar o artigo de 

Abraham Engeda, “From the Cristal Palace to the Pump room”, publicado em 

1999 [16]. Apenas como informação é bom saber que a origem da bomba 

centrífuga é atribuída ao inventor francês, Denis Papin (Figura 3.2), em 1689, 

quando fabricou uma bomba centrífuga com disco de pás retas.  

 

 

 

 

 

A bomba centrífuga possui uma construção básica composta de três 

partes: impelidor, carcaça e eixo. Impelidor é um disco com pás radiais, curvas, 

que centrifugam o líquido. O fluido centrifugado pelo impelidor é coletado por uma 

carcaça. O impelidor é conectado a um eixo, o qual é suportado pelo mancal. Na 

extremidade livre do eixo é montado um acoplamento, que recebe a energia 

mecânica de um motor elétrico, diesel ou turbina a vapor. O fluido centrifugado 

pelo impelidor e coletado pela carcaça tem sua pressão aumentada, o que torna 

necessário um efetivo sistema de vedação, montado na caixa de vedação, peça 

intermediária entre a carcaça e o eixo. Estas principais peças e partes estão 

mostradas na Figura 3.3. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.3 – Bomba centrífuga em geral: principais peças. 

Figura 3.2 – Denis Papin, inventor da bomba centrífuga (1647-1712) [4]. 

Pás do impelidor 
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• Nota: Na linguagem usual, para a peça impelidor, também é utilizado o 

termo rotor. Neste trabalho, foi evitado utilizar este termo, pois pode gerar 

confusões com o termo em inglês “rotor”, cujo significado é conjunto girante e 

engloba além do próprio impelidor, também eixo e tudo que gira numa bomba 

centrífuga.  

As bombas centrífugas podem ser classificadas quanto a sua forma 

construtiva. Considerando as três peças fundamentais da bomba centrífuga, 

impelidor, carcaça e eixo, podemos ter os seguintes tipos de bombas. 

Quanto ao impelidor: 

• Um estágio ou multi-estágio, conforme o número de impelidores (Figura 3.4); 

 

 

• Fluxo radial, misto ou axial, conforme o ângulo do fluxo de saída do líquido 

com relação ao eixo da bomba (Figura 3.5);  

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4 – Número de impelidores: bomba centrífuga multi-estágio ou de 1 estágio. 

Figura 3.5 – Fluxo no impelidor: bomba centrífuga fluxo radial, fluxo misto ou fluxo axial 

[10]. 

Fluxo 
radial 

Fluxo 
misto 

Fluxo 
axial 
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 No fluxo radial o ângulo da descarga do fluido pelo impelidor com a linha de 

centro do eixo é 90°. Para ângulo de 60°, o impelidor é classificado como semi-

radial, ou radial modificado, ou “Francis”. Para os dois tipos de fluxo radial, são 

usados impelidores fechados. No fluxo misto, o ângulo de descarga é 45° e 

geralmente são usados impelidores semi-abertos. No fluxo axial são usados 

impelidores abertos. 

• Simples sucção ou dupla sucção, conforme o número de entradas do fluido no 

impelidor (Figura 3.6); 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Fechado, semi-aberto ou aberto, conforme a presença de disco frontal e 

traseiro, somente traseiro ou sem disco, apenas pás girantes fixadas a um 

cubo (Figura 3.7);  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7 – Tipo de impelidor: fechado (com disco frontal e traseiro), semi-aberto 

(somente disco traseiro) e aberto (sem disco, somente pás). 

Figura 3.6 – Fluxo no impelidor: simples sucção (1 entrada), dupla sucção (2 entradas) 

[15]. 

Carcaça 
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Quanto à carcaça ou coletor 

• Hidráulica de Voluta ou de Difusor, conforme o tipo de coletor ou carcaça; 

voluta quando o espaçamento entre lingüetas é desigual, difusor quando é 

igual; 

Na Figura 3.8 é mostrada uma voluta com apenas uma lingüeta, mas 

há também execuções com duas lingüetas, neste caso a voluta é chamada de 

dupla (Figura 3.9). Em ambos os casos, o fluido ao sair do impelidor é coletado 

pela voluta, que o conduz para a descarga e na difusão na lingüeta parte da 

energia de velocidade é transformada em energia de pressão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No caso de voluta dupla, há uma maior compensação do empuxo 

radial. Em ambos os casos, ocorre uma difusão na descarga, com diminuição da 

velocidade e aumento de energia de pressão (Figura 3.9). 

 

 

Figura 3.8 – Carcaça ou coletor do tipo Voluta.  

Corte A-A 

lingüeta 
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No caso do coletor tipo difusor (Figura 3.10), o fluido ao sair do 

impelidor é coletado pelas pás do difusor que conduzem o fluido para o próximo 

estágio ou para a descarga da bomba. Também parte de energia de velocidade é 

transformada em energia de pressão na difusão em cada pá do difusor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.10 – Coletor tipo difusor.  

Figura 3.9 – Tipo de voluta: simples ou dupla, em destaque a difusão. 

A difusão maior na voluta simples é apenas coincidência do 

exemplo. 

Equilíbrio empuxo radial 

Difusor 

Impelidor 

Lingüeta 
voluta dupla 
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• Carcaça bi-partida radial ou axial, conforme a montagem/desmontagem da 

carcaça, radial se a montagem/desmontagem é paralela ao eixo, axial, se a 

montagem/desmontagem da carcaça é perpendicular ao eixo (Figura 3.11); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto ao eixo: 

• Verticais ou horizontais, conforme a posição do eixo em relação ao nível do 

reservatório de sucção, perpendicular ou paralelo (Figura 3.12); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.11 – Tipo de carcaça: bi-partida radialmente (à esquerda) ou 

axialmente (ao fundo, tampa desmontada). 

Figura 3.12 – Bomba vertical (à esquerda) ou horizontal. O tipo de bomba 

refere-se à posição do eixo e não ao fluxo do fluido [4]. 

Reservatório 
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• Bombas verticais “in-line” (bomba horizontal montada na vertical, em linha com 

a tubulação onde instalada, daí o termo “in-line”) ou bombas verticais 

propriamente ditas, chamadas de suspensas (Figura 3.13);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Em balanço ou entre mancais, conforme a posição do impelidor em relação ao 

corpo de mancal: em balanço quando o impelidor fica numa das extremidades 

do eixo e entre mancais quando o impelidor situa-se entre os dois mancais 

(Figura 3.14); 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.13 – Bomba 

vertical “in-line” (à 

esquerda) ou 

vertical suspensa 

(à direita), em 

instalação. 

M
an

ca
l 1

 

M
an

ca
l 2

 

Im
pe

lid
or

 

M
an

ca
l 1

 

Im
pe

lid
or

 

M
an

ca
l 2

 

Figura 3.14 – Bomba com impelidor em balanço (“overhung”) ou com 

impelidor(es) entre mancais (no inglês “between bearings”). 
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Outra classificação de bombas centrífugas é a feita conforme HIS 

(“Hydraulic Institute Standards”) [30] e API 610 (“Americam Petroleum Institute”) 

[28]. Nesta classificação há três tipos de bombas centrífugas: 

• Impelidor em balanço, denominadas OH (do inglês “overhung”); 

• Impelidor entre mancais, denominadas BB (do inglês “between bearings”); 

• Verticais suspensas, denominadas VS (do inglês “vertically suspended”) 

Os tipos de bombas verticais conforme HI e API 610 são os listados na 

Figura 3.15: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verticais Suspensas 

Carcaça 

simples 

Carcaça 

dupla 

Descarga 

pela coluna 

Descarga 

separada 

Tipo 

Difusor 

Tipo 

Voluta 

Fluxo 

Axial 

Eixo em 

linha 

Eixo 

rígido 

Tipo 

Difusor 

Tipo 

Voluta 

VS1 VS2 VS3 VS4 VS5 VS6 VS7 

Figura 3.15 – Tipos de bombas verticais conforme API 610 [28] e HI [30]. 
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• VS1: Bomba vertical, carcaça simples, descarga através de tubo de coluna, 

hidráulica de difusor; 

• VS2: Bomba vertical, carcaça simples, descarga através de tubo de coluna, 

hidráulica de voluta; 

• VS3: Bomba vertical, carcaça simples, descarga através de tubo de coluna, 

hidráulica axial; 

• VS4: Bomba vertical, descarga através de tubo de recalque, eixo de 

acionamento com mancal intermediário, hidráulica de voluta; 

• VS5: Bomba vertical, descarga através de tubo de recalque, eixo de 

acionamento sem mancal intermediário, denominada “cantilever”, hidráulica de 

voluta; 

• VS6: Bomba vertical VS1 dentro de um tanque de sucção; 

• VS7: Bomba vertical VS2 dentro de um tanque de sucção. 

Dentre estes tipos de bombas verticais, o objeto de estudo deste 

trabalho são os tipos VS1, VS2 e VS3 (ver Figura 3.16). Estes tipos são os 

aplicáveis a sistemas de captação de água de lagos, rios e mares. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.16 – Bombas verticais 

tipos VS1, VS2 e VS3 - 

Objeto de estudo do 

trabalho (adaptado de [30] ). 

VS1 VS2 VS3 
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3.2. NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS AO PROJETO DE BOMBAS 

CENTRÍFUGAS 

Sobre bombas centrífugas em geral, no item 3.1 já foram mencionadas 

duas normas internacionais: HIS e API 610.  

Com relação ao HIS, trata-se de um conjunto de normas, listadas nas 

referências bibliográficas. Cada norma em particular é uma ANSI-HI, sendo o 

conjunto HIS [29]-[39]. 

A norma API 610 tem o título: “Centrifugal Pumps for Petroleum, 

Petrochemical and Natural Gas Industries”. Além de critérios de projeto em geral 

para a bomba centrífuga e para os itens acessórios como acoplamento entre 

bomba e acionador e base metálica do conjunto moto-bomba, há um capítulo com 

critérios de projeto para cada grupo de família de tipos de bombas: com impelidor 

em balanço (OH, do inglês “Overhung”), impelidor entre mancais (BB, do inglês 

“Between Bearings”) e verticais suspensas (VS, do inglês “Vertically Suspended”). 

Outras normas analisadas neste trabalho que também tem informações 

e regras aplicáveis ao projeto de bombas verticais são as normas ASME 

(“American Society of Mechanical Engineers”), seção IID (propriedades 

mecânicas de materiais ASME) [27], seção III (componentes nucleares), divisão I 

[23] e seção VIII (vasos de pressão), divisões 1 e 2 [25],[26].  

No que se refere à aplicação nuclear, foi analisada a norma da 

“American Nuclear Society”, ANSI-ANS 51.1 de 1983, cujo título é “Nuclear Safety 

Criteria for the Design of Stationary Pressurized Water Reactor Plants”, norma 

esta regulamentada pelo instituto ANSI (“American National Standards Institute”). 

Nesta norma há importantes critérios para classificação de segurança nuclear dos 

equipamentos mecânicos, bem como critérios de projeto a serem seguidos devido 

a esta classificação de segurança nuclear [24],[58]. 
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3.3. CONCEITOS HIDRÁULICOS SOBRE BOMBAS CENTRÍFUGAS 

A análise do projeto hidráulico não faz parte do escopo deste trabalho. 

No entanto, são apresentados a seguir os conceitos principais de hidráulica. São 

conceitos aplicados às bombas centrífugas, horizontais ou verticais. Estes 

conceitos são importantes na análise estrutural porque podem ocorrer problemas 

estruturais que envolvem conceitos hidráulicos, como, por exemplo, vibração e 

vórtices. 

Como mostrado nas Figuras 3.17 e 3.18, ao sair do impelidor, 

impulsionado pelas pás, o fluido possui uma velocidade absoluta (c2) que pode 

ser decomposta em duas componentes. Uma tangente à pá do impelidor, pois 

esta pá está centrifugando o fluido, chamada de w2. A outra componente é a 

velocidade radial do fluido, devido à rotação do impelidor, chamada de u2. O 

ângulo entre estas duas componentes é chamado de ββββ2 e é uma característica 

geométrica do impelidor. Esta relação entre as velocidades é representada pelo 

triângulo de velocidades na descarga do impelidor. A mesma análise de 

velocidades pode ser feita na entrada do impelidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3.17 – Triângulos de velocidade na sucção e descarga da bomba 

centrífuga [13]. 
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Aplicando-se as três leis da mecânica clássica, conservação da massa 

(ρρρρ*Q é o fluxo de massa, onde ρρρρ é a massa específica e Q a vazão volumétrica), 

conservação da energia, em particular a equação de Bernouille (H é a altura 

manométrica, ou seja, a energia do fluido por unidade de peso), e a segunda lei 

de Newton, em particular a conservação do momento angular aplicada a corpos 

sob ação de fluidos, equação de Euler (potência é o produto do torque pela 

rotação e para ocorrer uma variação da quantidade de movimento angular um 

torque deve ser aplicado), chega-se às seguintes duas equações aplicadas às 

bombas centrífugas [8],[13],[18],[61]: 

• Relação entre altura manométrica (H), vazão volumétrica (Q), freqüência de 

rotação (n), implícita na velocidade periférica (u2) conforme Equação 3.3 e 

dimensões características de uma bomba centrífuga (B2, D2=2r2 e ββββ2) 

 

 

• Relação entre potência consumida pela bomba (P) em função da altura 

manométrica, vazão volumétrica, massa específica do fluido bombeado (ρρρρ) e 

eficiência da bomba (ηηηη). Esta eficiência é a total, que inclui a hidráulica, 

volumétrica e mecânica. 
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Na Figura 3.19, são mostradas as principais dimensões hidráulicas de um 

impelidor (diâmetro externo D2, largura da descarga B2 e diâmetros na entrada D1 

e D0). Sendo u2 a velocidade periférica na descarga do impelidor, e u1 na entrada, 

temos que: 

• Velocidade periférica na descarga do impelidor (u2) 

 

 

• Velocidade periférica na entrada do impelidor (u1) 

 

 

• A velocidade de entrada do fluido no impelidor é definida por c1m e calculada 

como: 

 

 

 

No caso do fluido não ter uma viscosidade significativa que influencie 

no escoamento (em geral, viscosidade cinemática menor que 10cSt), as variáveis 

que caracterizam o desempenho de uma bomba centrífuga são as listadas na 

Tabela 3.2. 
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Variável Denominação Unidade 

Q Vazão volumétrica m3/s 

He Altura manométrica por estágio m 

n Freqüência de rotação rpm 

ρ Massa específica kg/m3 

D2 Diâmetro externo das pás do impelidor m 

B2 
Largura de passagem do fluido na 

descarga do impelidor 
m 

η 
Eficiência total da bomba (inclui 

hidráulica, volumétrica e mecânica) 
- 

D1 
Diâmetro máximo de entrada do 

impelidor (“olho”) 
m 

D0 

Diâmetro mínimo de entrada do 

impelidor (em função do diâmetro do 

eixo) 

m 

NPSHd 

Net Positive Suction Head: diferença, 

em unidade de altura manométrica, 

entre a pressão absoluta na sucção e 

pressão de vapor do fluido na 

temperatura de bombeio (para maior 

entendimento de NPSH recomenda-se 

referência [11]) 

m 

Z Número de estágios da bomba - 

 

Tabela 3.2 – Principais grandezas que caracterizam o funcionamento de 

uma bomba centrífuga, desprezando a viscosidade, por se tratar do 

fluido água (mar, rios, água bruta, etc). 
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Da análise dimensional destas variáveis da Tabela 3.2 (vide [6],[8],[9]) 

chega-se aos adimensionais ψψψψ, ϕ , ϕ , ϕ , ϕ e λ.  λ.  λ.  λ. Estes adimensionais representam 

características de operação de uma bomba centrífuga para um determinado 

projeto hidráulico.  Para uma determinada bomba, são construídas as curvas de 

desempenho H=H(Q) e P=P(Q). Para qualquer bomba com mesmo projeto 

hidráulico e geometricamente semelhante, as curvas de desempenho 

adimensionais serão ψψψψ=ψψψψ(ϕϕϕϕ) e λλλλ=λλλλ(ϕϕϕϕ). Assim, duas bombas, com dimensões 

diferentes, mas com mesmas características hidráulicas, terão as mesmas curvas 

de desempenho adimensionais. 

• Coeficiente adimensional de altura ψψψψ    

 

 

• Coeficiente adimensional de vazão na descarga do impelidor ϕϕϕϕ2222 

 

 

• Coeficiente adimensional de vazão na entrada do impelidor ϕϕϕϕ1111 

    

 

• Coeficiente adimensional de Potência consumida pela bomba λλλλ  

 

 

Da análise de cavitação, chega-se à conclusão que o NPSHx varia com 

o quadrado da rotação e temos um último coeficiente: o coeficiente adimensional 

de NPSH, σx. O índice x é usado de modo genérico para i de incipiente NPSHi ou 

3% para NPSH3%, ou d para NPSHd (disponível, diferença, em unidade de altura 

manométrica, entre a pressão absoluta na sucção e pressão de vapor do fluido na 

temperatura de bombeio). Este tema sobre cavitação é também discutido no 

capítulo 4. 
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Para bombas geometricamente semelhantes, os coeficientes 

adimensionais acima definidos serão os mesmos para o ponto de projeto. O ponto 

de projeto é o de melhor rendimento para o qual a bomba foi projetada. Daí as 

relações de semelhança entre bomba modelo (índice m) e bomba protótipo 

(índice p), no caso de alteração de massa específica do fluido (ρρρρ), diâmetro de 

impelidor (D2) ou freqüência de rotação (n) [6],[8],[9]: 

• Relação entre vazão volumétrica, rotação e diâmetro externo do impelidor 

 

 

 

• Relação entre altura manométrica, freqüência de rotação e diâmetro externo 

do impelidor 

 

 

 

• Relação entre potência, massa específica do fluido, freqüência de rotação e 

diâmetro externo do impelidor 

 

 

• Relação entre NPSH, freqüência de rotação e diâmetro externo do impelidor 
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Estas relações são válidas para bombas de tamanhos diferentes, 

portanto podemos analisar um protótipo a partir dos testes de um modelo em 

escala reduzido. No entanto, para um mesmo tamanho de bomba, o coeficiente 

de vazão (ϕϕϕϕ2) varia linearmente com o diâmetro do impelidor D2, pois a área de 

descarga do fluido é praticamente constante. Isto acontece quando se varia o 

diâmetro do impelidor de uma determinada bomba para atingir diferentes pontos 

de operação. Assim, para este caso, as relações para vazão e potência são 

diferentes, mas a relação de altura manométrica não se modifica [8]: 

 

• Relação entre vazão volumétrica, rotação e diâmetro externo do impelidor, 

para uma mesma bomba 

 

 

 

 

• Relação entre altura manométrica, rotação e diâmetro externo do impelidor, 

para uma mesma bomba 

 

 

 

De modo a ter coeficientes que não dependam do diâmetro do 

impelidor, dividindo o coeficiente de vazão (ϕϕϕϕ2222
0,5

) pelo coeficiente de altura 

(ψψψψ
0,75

), exceto por uma constante (g0,75), chega-se a um coeficiente chamado de 

rotação específica (nq). De modo similar para ϕϕϕϕ1111
0,50,50,50,5

    e para σσσσ3%3%3%3%
0,750,750,750,75

, , , , chega-se a 

um coeficiente, exceto por uma constante (g0,75), chamado de rotação específica 

de sucção (S). Estes coeficientes são chamados de quase-adimensionais, devido 

a esta constante (g0,75) que foi retirada da definição (nota do autor). 
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• Definição do coeficiente rotação específica 

 

 

 

• Definição do coeficiente rotação específica de sucção 

 

 

 

 

 

Estes coeficientes são definidos para o ponto de melhor rendimento e 

para o diâmetro máximo do impelidor, diâmetro de projeto hidráulico da bomba. O 

fator f é igual a 1 para impelidor de simples sucção e  2 para impelidor de dupla 

sucção, pois o objetivo é ter um parâmetro de análise da cavitação em cada 

entrada do impelidor. 

Os valores de nq caracterizam a operação da bomba centrífuga no que 

diz respeito à proporção entre vazão e altura manométrica fornecidas ao fluido. 

Conseqüentemente, caracterizam a forma geométrica e projeto hidráulico do 

impelidor, o qual recebe um nome para cada faixa de valores típicos de nq (ver 

Figura 3.20). 

 

 

 

 

 

75,0

st

q
H

Qn
n =

75,0

%3
NPSH

f

Q
n

S =

(3.17 ) 

(3.18 ) 

Figura 3.20 – Valores típicos de rotação específica nq (adaptado de [61] ). 

       Impelidor Radial Impelidor Semi-Radial Impelidor Misto Impelidor Axial 

 nq 10 a 40   nq 35 a 85  nq 80 a 150  nq 125 a 250 
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Quando as Equações 3.17 e 3.18 são calculadas utilizando unidades 

do antigo Sistema Imperial, vazão em USGPM, altura manométrica ou NPSH3% 

em pés (ft) e freqüência de rotação em rpm,  os coeficientes de rotação específica 

e rotação específica de sucção recebem outros símbolos: NS invés de nq e NSS 

ao invés de S. Os valores de NS e NSS são 51,64 vezes maiores que nq e S, 

respectivamente [28]. 

Os valores de S (ou NSS) dependem do NPSH3% e quanto menor este, 

maior o valor de S (ou NSS). Para diminuir as perdas de entrada do fluido no 

impelidor e, portanto, diminuir NPSH3%, o diâmetro D1 deve ser aumentado, o que 

tende a fazer o fluxo sujeito a vórtices quando a vazão é diminuída. Ou seja, a 

vazão mínima para que não ocorram vórtices deve ser aumentada. Tudo isto 

implica numa diminuição de confiabilidade de operação da bomba. Muitos autores 

adotam como valor máximo de NSS a referência 11.000, ou 210 no caso de 

unidades métricas (S) [6],[11]. Esta referência não pode ser adotada de modo 

absoluto, mas serve como parâmetro para seleção da freqüência de rotação da 

bomba (Equação 3.18), visto que a vazão e o NPSHd são conhecidos do ponto 

de operação e da instalação. 

Para as bombas verticais de poço úmido de sistemas de refrigeração 

ou de transporte de água simplesmente, são utilizadas hidráulicas de nq maior 

que 35 e até 250. Definindo-se a rotação em função de NSS, fica definido o valor 

de nq e em função deste o valor de ψ. Com ψ (equação 3.6) é possível definir o 

diâmetro do impelidor D2. 

Para cada tipo de impelidor fechado, semi-aberto ou aberto, existe um 

projeto hidráulico típico que está relacionado com o fluxo do fluido no impelidor 

(vide Figura 3.21) 

• Fluxo radial ou semi-radial (figura à esquerda) 

• Fluxo misto (figura central) 

• Fluxo axial (figura à direita). 
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Estes conceitos hidráulicos até agora comentados estão todos 

interligados uns com os outros. Apenas como exemplo, através das condições de 

operação de uma bomba, vazão (Q), altura manométrica por estágio (He) e 

freqüência de rotação (n), pode-se calcular a rotação específica de uma bomba 

operando no seu melhor ponto de projeto (nq). 

De acordo com cada fabricante de bombas, existe uma relação entre 

estes dois coeficientes 

característicos do projeto da 

bomba (ψψψψ e nq). Ver Figura 

3.22. 

 

 

 

 

Figura 3.22 – Relação entre ψψψψ 

e nq [9]. 

Fluxo semi-radial Fluxo misto Fluxo axial 

Figura 3.21 – Fluxo do fluido em diferentes tipos de impelidores.  
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Deste modo, com os valores de nq, ψ e em função da definição da 

velocidade periférica u2 (Equação 3.3), através da Equação 3.19, pode-se 

calcular o diâmetro esperado do impelidor. 

 

 

Nota: 

Para impelidores cujo ângulo de inclinação do fluxo seja menor que 

60°, ou seja, fluxo misto e nq maior que 40, o diâmetro D2 é calculado de modo a 

se obter uma área média entre as áreas calculadas com o diâmetro máximo e o 

diâmetro mínimo, conforme Equação 3.20 [6]. Isto é um caso freqüente nas 

bombas verticais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A definição do diâmetro do impelidor em função da rotação, vazão 

volumétrica e altura por estágio é útil para estimar o tamanho da bomba e a 

potência do acionador, como seleção preliminar dos equipamentos bomba e 

acionador para cada instalação. 
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Figura 3.23 – Definição de diâmetro externo de impelidor para o caso de 

inclinações menores que 60° [6].  
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3.4. TÍPICA DIVISÃO DE UMA BOMBA CENTRÍFUGA VERTICAL EM 

TRÊS PARTES 

Para melhor analisar o projeto da bomba vertical, esta é dividida em 

três partes (ver Figuras 3.24 e 3.25): 

• Corpo de Sucção ou bombeador; 

• Coluna;  

• Corpo Superior ou corpo de descarga. 

O corpo de sucção é composto principalmente do impelidor e coletor 

(carcaça voluta ou corpo difusor). Fazem parte também o sino de sucção e, em 

alguns casos, o filtro e o mancal radial inferior, este último de modo a diminuir a 

massa em balanço na ponta do eixo, que pode prejudicar o comportamento 

rotodinâmico de acordo com as condições de operação e características 

construtivas.  

Coluna é a parte que interliga o Corpo de Sucção com o Corpo 

Superior de descarga. Fazem parte da coluna, o tubo da coluna propriamente 

dito, dividido em segmentos, geralmente flangeados, o eixo de acionamento e 

respectivos mancais e acoplamentos intermediários. Por razões construtivas 

típicas de uma bomba vertical, deve-se ter cuidado especial com possíveis 

problemas de excessiva vibração estrutural.  Quando uma das freqüências 

naturais do conjunto é excitada pela rotação de trabalho ocorre ressonância, ou 

seja, aumento da amplitude de vibração da coluna, com resposta da coluna à 

excitação da rotação defasada de 90°. Além da vibração estrutural da coluna, 

também é preocupante a vibração do eixo de acionamento, devido ao seu grande 

comprimento quando comparado ao diâmetro.  Deve-se ter cuidado no 

espaçamento dos mancais intermediários e no projeto destes mancais. É 

importante a seleção correta dos materiais e folgas entre partes rotativas e 

estacionárias. Também importante é o fluxo do líquido lubrificante nos mancais 

intermediários. Pode ser o próprio fluido bombeado ou um fluido de injeção 

externa, no caso da presença de sólidos abrasivos no fluido bombeado. Neste 

caso há um tubo de proteção do eixo. 
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Corpo Superior é a terceira parte da bomba onde ficam instalados o 

acionador e também o bocal de descarga. Nesta parte, deve-se ter cuidado nos 

esforços aplicados nos bocais, que podem comprometer a fixação na estrutura 

civil e o desalinhamento entre eixos devido às deformações. Além disto, deve-se 

verificar o suporte do acionador, que no caso de grandes acionadores, pode levar 

problemas com alta vibração deste suporte, quando uma das freqüências naturais 

do suporte é excitada pela rotação de trabalho. Assim como na coluna, trata-se de 

mais uma resposta à excitação defasada de 90°, ou seja, ressonância estrutural.  

O bocal de descarga pode ser abaixo ou acima do piso onde a bomba está 

instalada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3.24 – Divisão da bomba vertical em três partes, descarga abaixo 

do piso (à esquerda) ou acima do piso (à direita)[1]. 
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Figura 3.25 – Principais componentes de uma bomba vertical dividida em três partes. 
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3.5. PROJETO MECÂNICO 

No projeto mecânico de uma bomba centrífuga vertical são importantes 

os cálculos (ver referências [6],[7],[13],[18],[30], [54]) em três grandes conjuntos: 

• Conjunto girante; 

• Estrutura da coluna e do corpo superior; 

• Fundações e a base do corpo superior.  

No que se refere ao conjunto girante, o item 3.5.1 detalha o projeto 

mecânico. Já com relação aos outros dois conjuntos, os capítulos 3.5.2 e 3.5.3 

fazem apenas algumas referências, pois o projeto mecânico da estrutura da 

coluna e corpo superior, assim como o projeto mecânico das fundações e base do 

corpo superior são partes principais do projeto estrutural e são discutidos no 

capítulo 5, parte central da dissertação. 

3.5.1. CONJUNTO GIRANTE 

No caso do conjunto girante, foram considerados três aspectos 

principais de projeto mecânico: o empuxo axial, o torque no eixo e a análise 

rotodinâmica. 

a) Empuxo axial.  

O cálculo do empuxo axial tem como objetivo o correto 

dimensionamento do mancal axial, que pode ser instalado no motor elétrico ou na 

bomba (vide Figura 3.26). 

 

 

 

 

 

 Mancal inferior 

Eixo do motor 

Mancal axial 
no motor 

Mancal axial 
na bomba 

Figura 3.26 – Mancal axial no motor ou na bomba. 
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Furos de alívio 

Conforme mostrado na Figura 3.27, o empuxo axial é resultante de 

três forças: o peso do conjunto girante dirigido para baixo, no sentido da 

aceleração da gravidade, o empuxo hidráulico para baixo resultante da diferença 

de pressão antes e depois de cada impelidor e o empuxo para cima devido à 

mudança de direção do fluxo de vertical para horizontal na descarga da bomba. 

Durante a partida ou parada da bomba, o empuxo para cima pode 

atingir um valor maior que o empuxo para baixo, pois a coluna não estará cheia 

de água pressurizada, enquanto que o empuxo para cima não diminuirá. O 

empuxo resultante para baixo durante a operação normal da bomba traciona o 

eixo. Na partida e parada o eixo pode ser comprimido, de acordo com a resultante 

de forças. Em conseqüência disto, o mancal axial deve ser projetado para o 

empuxo axial normal de operação para baixo e o empuxo transitório para cima, 

nas paradas e partidas [54].  

 

 

 

 

 

 

O empuxo hidráulico, resultante da diferença de pressão antes e 

depois de cada impelidor, depende do tipo de impelidor: fechado, semi-aberto e 

aberto; e do tipo de hidráulica: fluxo radial, misto ou axial. 

Outro parâmetro que influencia o empuxo hidráulico é a presença ou 

não de furos de alívio no impelidor (ver Figura 

3.28). Estes furos diminuem o empuxo hidráulico, 

mas também diminuem o rendimento, pois ocorre 

uma maior recirculação.  

 

Figura 3.27 – Empuxo axial para baixo e para cima [45]. 

Figura 3.28 – Furos de alívio para diminuir o 

empuxo axial [54]. 

g=9,807m/s 

Empuxo para baixo 

Empuxo para cima 
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b) Torque no eixo pelo acoplamento entre bomba e motor e entre os 

eixos intermediários. 

O torque do motor é transmitido ao eixo da bomba pelo acoplamento 

principal e para os demais eixos pelos acoplamentos intermediários. 

O cálculo do torque no eixo é feito em função da potência total 

consumida pela bomba e da rotação de operação. Na Tabela 3.3, são 

apresentados alguns valores de referência para as mesmas bombas 

mencionadas na Tabela 3.1. 

 

 

No cálculo desta potência total, além da potência necessária para 

fornecer à vazão de fluido a altura manométrica necessária, também devem ser 

consideradas as perdas de energia ao longo da bomba, principalmente: entrada 

no sino de sucção, perdas por atrito na coluna e no eixo, perdas singulares nos 

mancais intermediários e na curva de descarga. 

Com o torque, são calculadas as tensões nos eixos e nas chavetas de 

transmissão de torque entre impelidor e eixo e entre eixo e acoplamentos. 

 

Planta Vazão 
[m3/h] 

Altura 
manométrica 

[m] 

Potência 
[kW] 

Rotação 
[rpm] 

Torque 
[kN.m] 

SABESP 
Água Espraiada    40.500  7 866 330  25  

SABESP - Rio Grande      2.200  132 950  1190  8 

Pontal Sul 
CODEVASF      6.200  51 954  720  13 

UTE Norte Fluminense    20.100  26 1637 595   26 

ETE - SABESP 
Pinheiros    11.500  23 831 510   16 

Transposição 
rio São Francisco    25.200  43 3.433 400   82 

VCP – Fibria      2.200  49 370 1185   13 

Tabela 3.3 – Condições de operação de alguns exemplos de bombas 

verticais de poço úmido (Cortesia Sulzer) 
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c) Rotodinâmica. 

Na análise de rotodinâmica são 

calculadas as freqüências naturais do conjunto 

girante e seus respectivos modos de vibração 

lateral, isto é, perpendiculares ao eixo. Nestes 

cálculos são consideradas as massas dos 

elementos girantes, a massa de fluido interna à 

bomba e uma assumida quantidade de massa 

do fluido externa a bomba. Com relação à 

rigidez, é considerada a rigidez do eixo, dos 

acoplamentos intermediários e principal e dos 

mancais intermediários e do mancal axial 

superior (Figura 3.26). 

Esta rigidez dos mancais 

intermediários depende da coluna onde estes 

mancais estão fixados. Por isto, como está 

mostrado mais adiante, para uma bomba 

vertical, o projeto da coluna no que se refere à 

vibração, deve considerar tanto a análise de 

rotodinâmica (eixo) como a vibração estrutural 

(coluna). Deve ser feita uma análise integrada, 

como indicado na Figura 3.29. Para isto, deve 

ser considerado um acoplamento entre eixo e 

mancal intermediário, este fixo na coluna. Este 

acoplamento é discutido no item 4.4.  

 

 

 

 

 

Figura 3.29 – Análise de rotodinâmica.  
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Uma das importantes razões desta análise de rotodinâmica é o cálculo 

do espaçamento destes mancais intermediários, como indicado a seguir (ver 

Figura 3.30 e Equação 3.21).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outro método é calcular as freqüências naturais (N=1 para primeiro 

modo, N=2 para segundo modo) para uma configuração selecionada (distância 

entre mancais L (m), peso do eixo por unidade de comprimento wL (N/m), módulo 

de elasticidade do material do eixo E (N/m2), do momento de inércia da seção do 

eixo I (mm4) e do empuxo axial Fa (N), como mostrado na Equação 3.21 [30].  

 

 

 

É verificado que o empuxo axial altera a rigidez do eixo [13], por isto 

que está incluso na Equação 3.21. 

Figura 3.30 – Recomendação de espaçamento entre mancais – API 610 [28]. 
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Além do espaçamento entre mancais, também o tipo dos mancais 

intermediários deve ser analisado, devido ao amortecimento existente. Isto está 

detalhado a seguir. 

Na análise de rotodinâmica [48],[55] do conjunto girante, tem grande 

importância o espaçamento entre os mancais intermediários. Este espaçamento 

depende do diâmetro do eixo, da rotação e do material da bucha do mancal 

intermediário. Para buchas metálicas o amortecimento da vibração é menor, o 

que faz diminuir o espaçamento entre mancais. Já as buchas fabricadas de 

elastômero, tipo borracha nitrílica, possuem maior amortecimento de vibração, 

permitindo um maior espaçamento entre mancais. A norma API 610 [28] 

estabelece uma referência para este espaçamento. O material das buchas é 

definido em função dos sólidos presentes no fluido bombeado. Para sólidos 

abrasivos, por exemplo, água do mar com areia, elastômeros não são apropriados 

para as buchas. Ao invés de modificar o material da bucha, uma opção é injetar 

um fluido limpo nos mancais intermediários, através de um tubo protetor do eixo 

(ver Figuras 3.31 e 3.32). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.31 – Execução sem e com tubo de proteção do eixo – Adaptado de [4]  
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Figura 3.32 – Sentido do fluxo do líquido nos mancais intermediários: 

fluido bombeado é ascendente, fluido de fonte externa é descendente. 
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3.5.2. ESTRUTURA DA COLUNA E CORPO SUPERIOR 

De acordo com a pressão interna ao tubo da coluna e curva de 

descarga, a espessura destas peças e as dimensões dos flanges podem ser 

calculadas por métodos analíticos, como por exemplo, indicado no ASME VIII 

Divisão 1 [25], considerando a coluna e a curva de descarga como vasos de 

pressão. Mas, a análise final do projeto da coluna será consolidada após a análise 

de vibrações. 

O corpo superior tem geometria complexa para ser projetado por 

métodos analíticos. Deste modo, além da análise de vibrações do conjunto todo, 

coluna e corpo superior, também a análise estática devido às cargas no bocal 

deve ser considerada no projeto por análise descrito no capítulo 5. No próximo 

parágrafo são feitas algumas considerações gerais sobre o projeto do corpo 

relacionado às vibrações.  E no item 3.5.3, são feitas outras considerações gerais 

sobre a análise estrutural do corpo superior e das fundações. Até o momento, 

estes temas relacionados ao projeto estrutural da coluna e corpo superior foram 

tratados de modo genérico, pois é justamente um dos pontos centrais do trabalho 

e são mais detalhados no capítulo 5.  

Não é surpresa alguma ocorrerem problemas de vibração estrutural de 

bombas centrífugas no campo, em operação normal [1],[21],[44]-[46],[56],[57]. A 

razão é o próprio modo construtivo da bomba: um tubo fixado apenas num lado 

com a outra extremidade em balanço. Daí a importância de se fazer uma análise 

modal de toda a estrutura, incluindo o corpo superior.  A rigidez da coluna é o 

primeiro fator a ser considerado na análise modal: espessura e diâmetro interno 

da coluna e dos flanges intermediários, bem como propriedades mecânicas dos 

materiais destas peças. A curva de descarga e o suporte do motor, bem como a 

massa do motor constituem outro conjunto importante a ser analisado. Devido à 

assimetria do corpo de descarga é de se esperar diferentes valores de freqüência 

natural de acordo com os eixos principais de inércia do conjunto (vide Figura 3.33 

e também estudo de caso do capítulo 6, caso 6.2). 

A análise modal será tanto mais precisa quanto mais elementos da 

estrutura forem acrescentados nos modelos, tais como suportes dos mancais 

intermediários e acoplamentos intermediários, que são partes internas à coluna.  
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Além de elementos a serem modelados, também as interfaces com 

demais partes da estrutura contribuem para maior precisão dos cálculos da 

análise modal, seja a rigidez na interface do bocal de descarga com a tubulação 

do usuário, seja a rigidez da fixação da coluna no poço, quando houver. 

A massa de líquido é um componente muito significativo, já que uma 

mesma estrutura pode ter diferentes freqüências naturais de acordo com o nível 

do fluido no reservatório onde a bomba vertical está instalada, nível mínimo e 

nível máximo. Esta análise modal é feita por simulações numéricas, utilizando o 

método de elementos finitos, metodologia descrita no capítulo 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.33 – Amplitude de vibração nos planos A-A e B_B em função da 

rotação de excitação (adaptado de [1] ). 
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3.5.3. BASE E FUNDAÇÕES 

As forças aplicadas no bocal de descarga, provenientes da tubulação, 

provocam tensões na estrutura do corpo superior e também descarregam nas 

fundações. 

É necessário, portanto, fazer uma análise de tensões no corpo de 

descarga para saber se é necessário algum reforço estrutural. Além dos esforços 

nos bocais, o peso do conjunto e o torque de acionamento do motor também 

descarregam cargas fundações. 

Deve-se acrescentar nesta análise de tensões e de esforços nas 

fundações, as cargas adicionais devidas aos abalos sísmicos. Também esta 

análise de tensões e de esforços nas fundações é feita com modelos de 

elementos finitos [52],[53]. 

Na maioria das instalações de captação de água, as bombas 

centrífugas verticais de poço úmido são instaladas em pisos de concreto. Para um 

correto projeto estrutural da bomba vertical, é importante considerar a rigidez do 

piso na análise modal, pois quando há proximidade entre a vibração natural do 

piso de concreto e a freqüência de excitação da rotação da bomba, pelo fato da 

bomba estar fixa na base metálica e esta no piso de concreto, pode haver 

vibração excessiva no corpo de descarga da bomba, devido à ressonância com o 

piso de concreto. 

Por outro lado, nem sempre é disponível a informação da rigidez do 

piso de concreto pelo usuário quando o fabricante da bomba está fazendo o 

projeto estrutural. Deste modo, é muito freqüente que o fabricante considere uma 

rigidez muito alta do piso e como condição de contorno deslocamento zero no 

contato entre a base metálica e o piso de concreto. É uma simplificação que deve 

ser considerada com bastante cautela. Na análise dos resultados da análise 

modal descrita no item 5.4.2, é mencionada uma margem de separação de 

segurança entre as freqüências naturais calculadas e a freqüência de excitação. 

Devido a esta simplificação de modelagem, a metodologia de projeto, descrita no 

capítulo 5, estabelece ações a serem seguidas no que se refere à informação 

sobre a rigidez do piso de concreto e o uso desta margem de separação. 
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4. PROBLEMAS QUE EVIDENCIAM A NECESSIDADE DE UMA 

METODOLOGIA DE PROJETO ESTRUTURAL 

Neste capítulo foram coletados os principais problemas operacionais 

de bombas centrífugas verticais de poço úmido. Uma parte desta lista de 

problemas foi feita com base em pesquisa interna com os técnicos de assistência 

técnica da empresa Sulzer Brasil. Foram entrevistados quatro experientes 

técnicos, com mais de quinze anos de experiência em bombas verticais. E os 

principais problemas levantados foram: 

• Erosão do impelidor de sucção, devido à cavitação; 

• Vórtices e recirculação na sucção, provocando vibração excessiva; 

• Vibração excessiva da coluna; 

• Desgaste acentuado dos mancais intermediários radiais; 

• Vibração excessiva do corpo superior, medida no mancal superior do motor 

elétrico; 

• Impossibilidade para fazer alinhamento entre eixo da bomba e eixo do motor. 

Estes problemas foram detectados em bombas Sulzer e também em 

bombas verticais de outros fabricantes. 

 Também foram analisados problemas das referências bibliográficas 

[1],[5],[21],[43]-[57]. Os problemas adicionais que podem ser acrescentados aos 

acima citados foram: 

• Aumento de vibração devido à modificação no empuxo axial, devido à 

mudança no fluido de bombeio; 

• Vibração excessiva devida à baixa rigidez do piso de concreto; 

• Propagação de trincas na estrutura metálica. 

Estes problemas reforçam a necessidade de uma correta metodologia 

de projeto estrutural da bomba, que considere tanto o projeto mecânico como as 

condições nas quais a bomba será instalada, estruturas civis e tubulações.  
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4.1. DESEMPENHO: NA BANCADA DE TESTES DA FÁBRICA E 

OPERAÇÃO NO CAMPO 

O desempenho de uma bomba vertical é analisado sob dois aspectos: 

desempenho hidráulico e desempenho mecânico.  

No desempenho hidráulico as variáveis analisadas são: vazão de 

operação, vazões mínima e máxima, altura manométrica nestas vazões e altura 

na condição de vazão zero para fora da bomba. Nesta condição de vazão zero, a 

válvula instalada na tubulação de descarga da bomba é fechada, ocorrendo 

apenas recirculação interna e por um breve período de tempo de operação nesta 

condição, devido ao risco de aquecimento excessivo do fluido. Também são 

analisados o consumo de potência e o valor do NPSH3% nas vazões 

mencionadas, mas o NPSH3% não é analisado na vazão nula [11],[28].  

As variáveis típicas a serem analisadas do ponto de vista de 

desempenho mecânico são: vibração, ruído e potência total consumida, medidos 

nas vazões acima, exceto na vazão nula. 

Devido às limitações de teste na bancada do fabricante, conforme 

descrito a seguir, nem sempre é possível detectar problemas operacionais, 

hidráulicos ou mecânicos, durante os testes. Esta é a razão de serem graves os 

problemas de campo já listados e que confirmam ainda mais a necessidade de 

uma metodologia integrada de projeto. 

 

4.1.1. DESEMPENHO HIDRÁULICO 

No teste de desempenho hidráulico, construindo-se a curva de 

operação da bomba podem ser verificadas as variáveis hidráulicas. O 

levantamento de dados para construção destas curvas, feito pelo fabricante da 

bomba, aproxima-se muito bem da curva real de operação no campo. Mesmo que 

a bomba não seja testada com a coluna inteira montada, devido a limitações de 

profundidade do tanque de testes, como o que está sendo verificado é a variação 

de altura manométrica, esta variação não depende do comprimento da coluna, 

exceto as perdas nos mancais intermediários e atrito na tubulação e eixo. Mas 
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estas perdas são pequenas, menos que 5%, quando comparadas com a altura 

manométrica fornecida.  

Porém, há um teste de desempenho hidráulico que pode ter diferenças 

significativas entre a condição na bancada e a operação no campo: é o teste de 

NPSH3%. E isto é devido à diferença da instalação na sucção entre o campo e a 

bancada de testes do fabricante. 

No capítulo 3.3, já foi descrito o significado do termo NPSHd, ou seja, 

diferença em altura manométrica entre a pressão absoluta na sucção e a pressão 

de vapor do fluido na temperatura de bombeio. Quando o fluido entra no 

impelidor, ocorre uma diminuição da pressão, devido à aceleração causada pela 

redução de área de passagem e pelo choque do fluido com as pás (ver Figuras 

4.1 e 4.2). 
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Figura 4.1 – Condição sem cavitação [4]. 

Figura 4.2 – Condição com cavitação [4]. 
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Na Figura 4.1 não há cavitação, pois a queda de pressão do fluido ao 

entrar na bomba (NPSH3%) é menor do que o NPSHd. Mas no caso da Figura 4.2, 

a pressão de sucção diminuiu, diminuindo o valor do NPSHd (linha vermelha), 

propiciando a formação de bolha. Quando esta bolha implode, ocorre a cavitação 

e a avaria da pá do impelidor (ver Figura 4.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A queda de pressão na entrada do impelidor que permite a formação 

da bolha é identificada no teste de desempenho quando ocorre uma queda de 3% 

na altura manométrica. Isto indica que a bolha formada (Figura 4.4) atinge 

comprimento suficiente para propiciar esta queda. Deste modo, identifica-se que a 

bomba está em situação de cavitação, ponto 2 da Figura 4.4. Por isto o NPSH 

relacionado com esta queda de altura manométrica recebe a denominação 

NPSH3%. 

 

 

 

 

Figura 4.3 – Exemplo de avaria em pá de impelidor devido 

à cavitação [5]. 
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Pelo fato da pressão absoluta diminuir abaixo da pressão de vapor, 

ocorre a formação das bolhas. Este início de formação de bolhas (Figura 4.5) é 

identificado como cavitação incipiente (ponto 1 da Figura 4.5). É algo difícil de ser 

identificado numa bancada de testes de fabricante, somente em laboratórios 

especializados e com bombas modelo, com aspectos construtivos que permitam 

esta identificação (carcaça com partes transparentes para visualização da bolha 

com luz estroboscópica). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4 – Situação com 

cavitação 3%. 

Figura 4.5 – Situação com 

cavitação incipiente. 
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Quando o comprimento das bolhas é tão extenso (Figura 4.6), ocorre 

um colapso no bombeamento. Trata-se da cavitação plena (ponto 3 da Figura 

4.6).  

 

 

 

 

 

 

 

Há diversas recomendações sobre a instalação da sucção de modo a 

diminuir o efeito dos vórtices de entrada no sino da sucção (ver Figura 4.7) 

[9],[11],[39]. Nem sempre é possível atender a estas recomendações no 

fabricante, devido às limitações de espaço, ou seja, desde que as recomendações 

sejam atendidas no campo, o teste na bancada do fabricante terá um 

desempenho pior do que no campo. Assim, se o teste for aprovado no fabricante, 

no campo o desempenho será melhor. 

Dentre estas recomendações estão a submergência mínima, o 

espaçamento entre bombas de um mesmo reservatório e a instalação de anti-

vórtices na sucção devido a recirculações [50]. Mesmo que o NPSH disponível 

seja maior que o NPSH requerido (NPSH3%), a não observância destas 

recomendações provocará além dos problemas de vibração, um tipo de cavitação, 

chamada cavitação induzida, ou seja, os vórtices na sucção provocarão uma 

queda adicional de pressão, diminuindo o NPSH disponível, incompatível com o 

NPSH requerido (NPSH3%). 

 

 

 

Figura 4.6 – Situação com 

cavitação plena. 
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Figura 4.7 – Exemplo de recomendações de arranjo de sucção – (adaptado 

de [9] ).  
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4.1.2. DESEMPENHO MECÂNICO 

A verificação do desempenho mecânico no fabricante nem sempre é 

tão próximo da operação no campo, como no caso do desempenho hidráulico, 

exceto o desempenho na sucção relacionado à cavitação. No campo, algumas 

vezes o desempenho mecânico é pior do que o registrado no teste no fabricante. 

É o caso de vibração, ruído e potência consumida. A razão destas diferenças 

reside no fato de não ser possível reproduzir na instalação do fabricante as 

mesmas condições no campo. 

No que se refere à medição de vibrações, quando o comprimento da 

tubulação da coluna, o nível de água do reservatório e a rigidez do piso são 

diferentes na bancada e no campo, as freqüências naturais da instalação serão 

bem diferentes entre a bancada de testes e o campo. O comprimento da coluna 

muitas vezes é diferente devido a limitações de espaço no posto de testes do 

fabricante. O mesmo acontece com o nível de água. A diferença da rigidez do 

piso não é devido à limitação de espaço, mas sim à forma construtiva. 

Os esforços no bocal de descarga também são diferentes entre o teste 

e o campo. Estes esforços influenciam no alinhamento entre eixos do motor e da 

bomba, o que pode provocar aumento de vibração. 

Também, não é possível registrar em bancadas a influência dos 

movimentos devido a abalos sísmicos, o que compromete as tensões na 

estrutura, provoca o desalinhamento entre eixos, diminuição de folga entre peças 

rotativas e estacionárias e as cargas nas fundações no caso de um terremoto. 

No que se refere a ruídos, não é possível no teste no fabricante 

separar ruídos de fundo. Porém, como na maioria das vezes as bombas verticais 

de captação de água não são instaladas em ambientes fechados, mas sim em 

campo aberto, o nível de ruído não é um fator importante. 

Com relação à potência consumida, devido ao fato da instalação de 

teste ser diferente da instalação de campo, principalmente por causa do 

comprimento da coluna, as perdas internas de energia, se não forem bem 

calculadas, terão influência na potência consumida total no campo. 
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4.2. PARTIDA DE UMA BOMBA VERTICAL 

Há um aspecto particular das bombas verticais na partida: nem toda a 

bomba está cheia de fluido, ou seja, durante alguns segundos haverá ar na 

tubulação de descarga e os mancais intermediários trabalharão a seco. Este 

tempo de trabalho a seco depende de cada instalação. Este tempo é da ordem de 

segundos, portanto o que realmente importa é a freqüência do número de 

partidas. 

No que se refere ao projeto destes mancais intermediários, além do 

tempo de trabalho a seco, outros fatores importantes são: 

• Presença ou não de sólidos abrasivos, como areia, por exemplo; 

• Número de partidas por dia.  

A avaria dos mancais intermediários compromete a rigidez do conjunto 

girante e problemas rotodinâmicos podem aparecer. Proteger os mancais 

intermediários com tubo de proteção do eixo e injeção de fluido de fonte externa 

(ver Figura 3.30) pode ser uma solução, mas este tubo modifica a rigidez 

estrutural da bomba como um todo. Uma alternativa é o uso de materiais mais 

resistentes ao desgaste, embora mais caros e com menor amortecimento. 

Com relação ao número de partidas por dia, por causa do trabalho a 

seco dos mancais intermediários na partida, deve-se consultar o fabricante das 

buchas destes mancais com relação à durabilidade das buchas selecionadas. 

Mas também deve haver uma troca de informações com o usuário para uma 

seleção ótima das buchas, confirmando com ele um número máximo de partidas 

por dia.   

Com relação à expulsão do ar da coluna, deve ser prevista na 

instalação de recalque da bomba uma válvula de respiro para expulsar o ar da 

coluna na partida (ver Figura 4.8 – válvula B).  
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4.3. ESFORÇOS NOS BOCAIS E NAS FUNDAÇÕES – CORPO DE 

DESCARGA 

Os esforços aplicados no bocal de descarga e o peso do acionador 

descarregado no suporte do motor provocam tensões e deformações no corpo de 

descarga. Este corpo deve ter rigidez e resistência suficientes para limitar estas 

tensões e deformações de modo que não ocorram deformações plásticas, ou até 

mesmo elásticas, que provoquem desalinhamento entre eixo do motor e da 

bomba, suficiente para criar problemas de vibração e aquecimento no mancal 

superior. Outra conseqüência do desalinhamento é o aumento do vazamento no 

sistema de vedação do eixo, que é por gaxetas (na maioria das vezes) ou por selo 

mecânico (em algumas aplicações). 

Quando este problema de desalinhamento ocorre, é descoberto 

somente no campo, pois na bancada de testes do fabricante não há os mesmos 

esforços. A solução de soldar reforços estruturais sempre é problemática. 

Figura 4.8 – Exemplo de recomendação de instalação de bomba vertical 

– Adaptado de [2].  
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Este tipo de problema não é algo único de bombas verticais. Apenas 

mais complexo de ser resolvido no campo devido à forma construtiva de uma 

bomba vertical e onde é instalada no campo, na maioria das vezes em campo 

aberto sem estruturas de apoio. Esta é a razão da importância do projeto 

estrutural do corpo de descarga, deixando bem 

claro ao usuário os limites de cargas nos bocais e 

no suporte do motor. 

Outra análise de projeto que deve ser 

feita é a análise das fundações. Estas possuem 

uma influência significativa no comportamento 

modal da bomba inteira, podendo em alguns 

casos ser a causa ou a solução de problemas de 

ressonância. As fundações também devem ser 

suficientemente resistentes para suportar os 

esforços transmitidos pelo corpo de descarga ao 

piso.  Uma análise particular deve ser feita no 

caso de movimentos sísmicos, que pode ser 

obrigatório no caso de instalações nucleares. 

Complementando este assunto, deve-

se analisar a interface entre o flange de descarga 

e o flange da tubulação do usuário. Juntas de 

expansão influenciam nos esforços transmitidos 

ao bocal de descarga. O fabricante deve ser 

informado se há ou não juntas de expansão e os 

esforços aplicados devem ser calculados 

considerando o efeito destas juntas. 

 

 

Cada fabricante especifica os esforços máximos no bocal de descarga, 

de acordo com o diâmetro nominal do bocal, material e posição do bocal. Estes 

limites são definidos conforme resultados da análise de deformações em função 

Figura 4.9 – Sistema de eixos no 

bocal de descarga [34].  
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Flange 
do 
motor 

das cargas aplicadas. A tabela a seguir representa uma sugestão de valores. 

Além desta, há também indicações na norma API 610 [28]. 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. VIBRAÇÃO NA COLUNA E/OU NO CORPO DE DESCARGA 

Em muitas instalações, a vibração do conjunto inteiro é monitorada 

pela medição da vibração no mancal superior do motor. As medições são feitas 

nos eixos Y (direção do bocal de descarga) e X 

(perpendicular a Y), como indicado na Figura 4.10. Em 

algumas instalações, também é monitorada a vibração 

axial (direção A da Figura 4.10). A monitoração pelo 

mancal superior do motor é feita por ser esta a maior 

vibração, por estar mais afastado o ponto de medição 

do piso, portanto maior o balanço. 

Quando uma bomba vertical é testada, a 

monitoração da vibração é feita no mancal superior da 

bomba e não do motor, conforme exigência de normas 

de teste, por exemplo, HI 9.6.4 [36] e API 610 [28]. O 

fornecedor do motor informa a freqüência natural do 

motor quando este é fixado num flange, para 

montagem na vertical. Esta freqüência é conhecida 

como “Reed Frequency”. 

Tabela 4.1 – Esforços máximos no bocal de descarga (adaptado de [34] ).  

Figura 4.10 – 

Monitoração de 

vibração em 

bombas verticais 

(API 610 [28] e HI 

Tamanho 
Bocal

Fx Fy Fz Mx My Mz

20 8.984 8.095 9.998 7.118      8.744      6.161      

22 9.883 8.904 10.999 8.486      10.396    7.329      

24 10.781 9.714 12.000 9.948      12.087    8.566      

30 13.694 12.338 15.238 14.885    16.733    12.644    

36 16.430 14.806 18.284 18.560    21.050    15.409    

Forças (N) Momentos (N.m)

Material : Aço carbono

DN 
(polegadas)
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Embora, na maioria das vezes, a informação de vibração alta medida 

no motor elétrico signifique um problema da bomba, também pode ser problema 

de vibração do motor. Para confirmar esta possibilidade o motor deve ser 

monitorado trabalhando sem carga, desacoplado do eixo da bomba. Isto mostra 

como é importante o projeto adequado da curva superior de descarga e do 

suporte do motor, evitando-se que a bomba trabalhe perto de uma freqüência 

natural do conjunto superior: curva de descarga, suporte do motor e motor. 

Porém, quando o problema de vibração tiver como causa a parte 

abaixo do piso, propriamente dito, a coluna, o projeto da bomba deve ser 

verificado. Para se ter certeza de problema de vibração causado pela bomba, 

muitos usuários instalam medidores de vibração (acelerômetros) na coluna, 

devido ao seu uso cada vez mais freqüente e, portanto, com um custo mais 

acessível (conforme informação do fabricante Sulzer).  

Na análise de rotodinâmica [20], além do espaçamento entre mancais, 

fator muito importante é o material das buchas destes mancais, pois alteram as 

características de rigidez e de amortecimento do sistema. Este estudo já foi 

mencionado no capítulo 3. 

Mas esta é apenas uma etapa do projeto da coluna. A segunda etapa é 

a análise da vibração estrutural e a terceira, a interação entre os dois estudos de 

vibração: rotodinâmica e estrutural. 

A ressonância ocorre quando a freqüência de excitação da rotação de 

trabalho coincide com algumas das freqüências naturais da estrutura. Estas 

freqüências naturais da estrutura dependem principalmente da configuração 

geométrica da coluna, relação entre diâmetro externo e comprimento da coluna. 

Quando identificada alguma freqüência natural próxima da freqüência de 

excitação do sistema, devem ser providenciadas soluções para evitar a 

ressonância, com modificações no projeto estrutural de modo a se ter uma 

margem de separação apropriada entre a freqüência natural e a freqüência de 

excitação. Uma destas modificações pode ser o aumento da rigidez da coluna por 

meio da inclusão de nervuras longitudinais soldadas ao longo da coluna. Outra 

opção é fixar a coluna na parede de concreto da câmara do reservatório [47]. 
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Esta margem de separação apropriada está descrita no capítulo 5.4. 

Neste tipo de equipamento, o fator de amortecimento usual é muito baixo, da 

ordem de 2% [13]. Esta avaliação deve ser feita por meio de uma análise modal. 

A modelagem do sistema é um fator muito importante. Três variáveis influenciam 

nesta modelagem: 

• Massa do fluido dentro e fora da coluna e em função dos níveis máximos e 

mínimos do reservatório; 

• Fixação do corpo de descarga no piso e rigidez deste piso e também a 

posição do corpo de descarga, acima ou abaixo do piso, com ou sem eixo 

cardã (ver Figura 4.11); 

• Partes internas da coluna, tais como eixo, mancais intermediários e tubo de 

proteção do eixo, quando existir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A interação entre o estudo de rotodinâmica e a análise de vibração 

estrutural não é simples de ser definida. Por outro lado, nem sempre a análise 

estrutural tem uma dependência significativa do estudo de rotodinâmica. 

Figura 4.11 – Exemplos de descarga: acima do piso, abaixo do piso e 

acionador num outro piso, acoplado com o eixo da bomba através de 

um eixo cardã. 
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Conforme experiência de cálculos feitos na empresa Sulzer Brasil, foi verificado 

que em alguns casos, de acordo com a relação entre diâmetro da coluna, do eixo 

e comprimento de ambos, a análise estrutural sem o estudo de rotodinâmica é 

suficiente para a identificação e resolução de problemas de vibração do sistema 

como um todo. 

Este aspecto não foi tratado neste trabalho por ser um assunto ainda 

não bem definido na bibliografia pesquisada, podendo ser um possível trabalho de 

pesquisa futuro a ser feito. 

 

4.5. PROBLEMAS HIDRÁULICOS NA SUCÇÃO – CORPO DE 

SUCÇÃO 

Por ser um assunto de hidráulica, a análise destes problemas não fez 

parte deste trabalho, pois foi proposto abordar apenas a análise estrutural. No 

entanto, há uma interação significativa entre vórtices e cavitação na sucção e 

problemas estruturais de vibração na coluna. 

Esta análise envolve conceitos de fluido-dinâmica e são de propriedade 

tecnológica dos fabricantes de bombas. 

No entanto, na literatura há várias recomendações sobre o arranjo de 

sucção com o objetivo de minimizar este tipo de problemas 

[1],[2],[6],[12],[13],[14],[39]. 
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5. METODOLOGIA DO PROJETO ESTRUTURAL 

Um dos objetivos deste trabalho foi o de definir uma metodologia de 

projeto estrutural considerando a divisão da bomba centrífuga vertical de poço 

úmido em três partes, apenas como forma de análise, pois a bomba é um 

equipamento único. Porém o projeto estrutural de uma destas três partes, o corpo 

de sucção, está vinculado ao projeto hidráulico, propriedade tecnológica do 

fabricante de cada bomba. Portanto, definido um corpo de sucção, a metodologia 

de projeto estrutural restringe-se a coluna e ao corpo de descarga. 

Os seguintes aspectos devem ser considerados em cada parte: 

• Coluna: cálculos mecânicos estruturais conforme normas clássicas, projeto por 

norma, mas com análise modal feita por elementos finitos; 

• Corpo de descarga: projeto estrutural por análise, utilizando o método dos 

elementos finitos e incluindo análise de movimentos sísmicos nas fundações. 

Com relação à integridade do equipamento, temos que:  

• Coluna: caso de integridade funcional, pois os níveis de vibração devem estar 

conforme limites aceitáveis. 

• Corpo de descarga: a princípio é necessário garantir apenas integridade 

estrutural. Mas no caso de deformações no corpo de descarga provocarem 

desalinhamento entre eixos bomba-motor, surgirão problemas de vibração, 

tornando-se também um caso de integridade funcional.  No caso de 

movimentos sísmicos, não pode haver deslocamento relativo entre corpo 

superior e base nem contato entre peças rotativas e estacionárias. Portanto, 

também é um caso integridade funcional, pois o equipamento deve continuar 

em operação. 

Acima foi mencionada análise modal no projeto da coluna, mas isto não 

significa que o corpo de descarga não deva ser incluído no modelo, pois, como 

está descrito adiante, tanto o corpo de descarga, como o acionador e a fixação do 

corpo de descarga no piso influenciam de modo significativo no comportamento 

do conjunto todo. Portanto, para o projeto da coluna é imprescindível considerar 

as contribuições destas outras partes da bomba. 
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Numa etapa preliminar, três questões típicas devem ser respondidas: 

a) Que análises devem ser feitas? Análise de tensões e deformações (análise 

estrutural estática), análise modal ou ambas?  

b) O que deve ser analisado? Uma peça ou a estrutura inteira? Disto depende o 

grau de detalhamento que será usado. Por exemplo: para se fazer análise de 

tensões do suporte do motor, não é necessário modelar a coluna. 

c) Que elementos finitos serão usados para fazer a modelagem? Somente vigas 

e cascas, elementos sólidos, ou uma combinação de elementos? Novamente, 

o grau de detalhamento depende destas definições. Por exemplo: para fazer 

uma análise modal preliminar, bastam elementos de viga e cascas. De modo 

geral, deve ser usada uma combinação de elementos. A resposta a esta 

pergunta não é única. Este assunto está mais detalhado na Tabela 5.3. 

Tendo em vista estas três perguntas iniciais, para identificação de 

problemas e de suas causas, segue-se para a metodologia de projeto estrutural. 

Esta metodologia foi dividida em três etapas: dados de entrada, cálculos e análise 

dos resultados. Também no caso de cálculos por fórmulas assim como por 

elementos finitos, a modelagem tem influência significativa nos cálculos e faz 

parte dos dados de entrada. Esta influência significativa da modelagem é 

explicada pelo fato de que a partir de um equipamento real, existente e de seus 

respectivos desenhos de fabricação, são feitas simplificações para se obter um 

modelo numérico ao qual são aplicados cálculos por normas ou por elementos 

finitos.   

Na construção do modelo para cálculos por elementos finitos são 

selecionados os tipos de elementos: sólidos, cascas, vigas e outros. Quanto mais 

realista for esta modelagem, mais precisos serão os resultados. Porém, cada vez 

que a modelagem for mais detalhada, maior influência terá o número de 

elementos utilizados, ou seja, o resultado fica cada vez mais dependente da 

malha do modelo. Por isto, é preciso um critério de aceitação estabelecido para 

se chegar a um nível adequado de modelagem, considerando, também, o tempo 

e o esforço de análise dos resultados. 
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5.1. DADOS DE ENTRADA 

A seguir estão listados os principais dados de entrada de cada análise: 

Tabela 5.1 para análise de tensões e deformações e Tabela 5.2 para análise 

modal. 

Estes dados foram coletados de cálculos feitos pela Sulzer Bombas, 

recomendações do “software” ANSYS e de artigos técnicos mencionados nas 

referências bibliográficas [46],[47],[49],[56],[57]. 

 

Dados de entrada – Análise Estrutural do Corpo de Descarga (tensões e 

deformações) 

Dados de entrada Comentários 

Dados dimensionais da 

instalação 

Desenho CAD 3D da instalação e modelos sólidos 

incluindo corpo superior de descarga, suporte do motor, 

base metálica, tubulação de descarga e base civil. 

Propriedades 

mecânicas dos 

materiais 

Limite de escoamento, massa específica, módulo de 

elasticidade e coeficiente de Poisson dos materiais das 

partes metálicas: chapas, vigas, elementos de fixação. 

Carregamento externo 

Massa, momentos de inércia e centro de gravidade do 

acionador, torque, esforços aplicados no bocal de 

descarga (forças e momentos) e empuxo axial (partida e 

operação normal). 

Carregamento interno 
Pressão de projeto, aplicada no interior da curva de 

descarga. 

Carregamento sísmico 
Acelerações máximas ou espectros de resposta de 

projeto. 

Restrições ou condições 

de contorno 

Entre a tubulação de descarga do usuário e o bocal de 

descarga da bomba e entre a base metálica da bomba e o 

piso de concreto providenciado pelo usuário. 

Tabela 5.1 –Dados de entrada – análise estrutural do corpo de descarga. 
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Dados de entrada – Análise Modal da Coluna e do Corpo de Descarga 

Dados de entrada Comentários 

Dados dimensionais da 

instalação 

Desenho CAD 3D e modelos sólidos da instalação 

incluindo corpo de descarga, suporte do motor, coluna 

vertical, base metálica e base civil. 

Propriedades mecânicas 

dos materiais 
Módulo de elasticidade. 

Sobre o corpo de 

descarga 

Massa, centro de gravidade e momentos de inércia do 

acionador. 

Sobre a coluna 

Massa de água do reservatório dentro da coluna e corpo 

de sucção da bomba para os dois casos: nível máximo e 

mínimo do reservatório. São, portanto duas análises 

diferentes, conforme o nível do reservatório. Além da 

massa de água dentro da bomba, também deve ser 

considerada uma massa ao redor da bomba, corpo de 

sucção e coluna, massa esta definida conforme critério 

experimental. Também devem ser consideradas massa e 

rigidez dos acoplamentos intermediários e a massa dos 

suportes dos mancais intermediários 

Sobre o corpo de sucção Massa e momentos de inércia do impelidor 

Interação com estrutura 

do usuário 

Entre a tubulação de descarga do usuário e o bocal de 

descarga da bomba, devem-se conhecer os esforços 

aplicados. Entre a base da bomba e o piso de concreto 

deve-se conhecer a rigidez do piso.  

Interação da estrutura da 

bomba com o conjunto 

girante da bomba 

Rigidez e amortecimento na interface entre o eixo e o 

mancal intermediário (luva do eixo e bucha do mancal, 

com fluido pressurizado entre as duas peças).  

 

Tabela 5.2 –Dados de entrada – análise modal. 
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5.2. MODELAGEM POR ELEMENTOS FINITOS 

Não faz parte do escopo deste trabalho a explanação do método de 

elementos finitos. Isto pode ser visto na bibliografia recomendada [13],[22],[59]. 

Apenas algumas informações abaixo foram listadas para uma visão geral deste 

assunto. 

Quanto mais próxima da realidade a modelagem da bomba, mais 

precisos serão os resultados dos cálculos. Também quanto mais detalhada for a 

malha, ou seja, quanto menores os elementos modelados, também mais precisos 

serão os resultados. Por outro lado, quanto maiores os detalhes da malha e 

extensiva a modelagem a todas as partes da bomba, maior o tempo de análise do 

engenheiro sobre os resultados e maior o tempo para fazer modificações para 

solucionar os problemas.  Deste modo deve haver uma coerente modelagem das 

partes principais da estrutura da bomba vertical. Por exemplo, fazer um modelo 

detalhado do acionador não aproxima os resultados da realidade, por outro lado, 

se não for considerada a massa de água dentro e fora da bomba, que aumentam 

a inércia, haverá um impacto no cálculo das freqüências naturais do equipamento. 

Outro exemplo comparativo: detalhar o flange com elementos sólidos para análise 

de tensões é importante, mas não detalhar o eixo e considerá-lo como elemento 

de viga para análise modal não compromete a precisão da análise. 

Portanto, o primeiro passo é a seleção das partes da bomba e do fluido 

que farão parte do modelo de elementos finitos. O segundo passo na modelagem 

é a seleção dos corretos elementos a serem utilizados. Os três principais 

elementos são o elemento sólido, o elemento de casca e o elemento de viga, vide 

Figura 5.1. 

 

 

 

 

 
Figura 5.1 – Principais elementos usados na modelagem. 

Elemento   
sólido 

Elemento de 
casca 

Elemento        
de viga 
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A Tabela 5.3 apresenta exemplos de elementos de modelagem para 

cada tipo de análise, conforme a parte da bomba em estudo. Os comentários 

foram baseados na experiência do candidato na empresa Sulzer Bombas e nos 

artigos técnicos mencionados na bibliografia [47],[49].  

Mais de um cálculo deve ser feito de modo a verificar se, com o 

refinamento da malha, os resultados não se modificam de modo significativo. Esta 

verificação é feita até que se chegue numa convergência de resultados. Um fator 

usual de convergência é 10%. 

 

Modelagem por Elementos Finitos [40] 

Tipo de 

elemento 
Comentários 

Aplicações e 

Referência ANSYS  

Sólido 

É o elemento que melhor aproxima a geometria real 

e o de maior facilidade de ser utilizado se o projeto 

da bomba já tiver sido feito em modelo sólido CAD 

3D. Pode assumir as formas de hexaedro, prisma e 

tetraedro, ou seja, é um elemento bastante versátil. 

Mas a precisão dos resultados depende muito do 

tamanho da malha.  

 

Forma de hexaedro 

SOLID 191 

 

 

Forma de tetraedro   

                                                    SOLID 187 

 

Flanges, partes 

pressurizadas, 

suporte do motor 

Referência ANSYS: 

 SOLID 191 

Forma de hexaedro 

20 nós 

SOLID 187 

Forma de tetraedro 

10 nós 

3 graus de liberdade 

por nó (translações 

nos eixos x, y, z) 

 

Tabela 5.3 – Tipos de elementos (segue continuação); 
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Modelagem por Elementos Finitos [40] 

Tipo de 

elemento 
Comentários 

Aplicações e 

Referência ANSYS 

Casca 

É um elemento muito utilizado na análise estática e 

de maior precisão dos resultados, mas limitado 

conforme a forma geométrica da parte modelada. 

Como resultados, temos os deslocamentos e 

rotações de cada nó e as tensões separadas de 

membrana e de flexão. 

Assim como os elementos sólidos, também pode 

ser usado na análise modal. Pode assumir a forma 

triangular. 

Chapas do corpo 

superior de descarga, 

tubo da coluna 

Referência ANSYS 

SHELL 63 

6 graus de liberdade 

por nó (translações e 

rotações nos eixos x, 

y, z) 

4 nós 

Sólido com 

similaridade a 

uma casca 

É um tipo de elemento sólido em que, devido a sua 

pequena espessura, a dependência do tamanho da 

malha é muito menor. É muito utilizado na análise 

modal. Permite modelar a peça com mais detalhes 

geométricos, embora com limitação, devido á forma 

da peça, pois somente possui a forma de uma 

casca com espessura definida. É de grande 

utilidade em transições de espessura em peças 

cilíndricas, onde os elementos de casca ou de tubo 

não possuem esta versatilidade. Além disto, possui 

conectividade direta com as partes modeladas com 

elementos sólidos. 

 

 

 

Tubo da coluna, parte 

cilíndrica do bocal de 

descarga. 

Referência ANSYS 

SOLSH190 

(também denominado 

“Solid Shell”) 

3 graus de liberdade 

por nó (translações 

nos eixos x, y, z) 

8 nós 

 

Tabela 5.3 –Tipos de elementos – continuação; 
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Modelagem por Elementos Finitos [40] 

Tipo de 

elemento 
Comentários 

Aplicações e 

Referência ANSYS 

Viga 

É utilizado tanto na análise estática como na análise 

modal para a modelação de algumas peças como o 

eixo. Também interligam pontos de massa com a 

estrutura, por exemplo, o motor com seu suporte ou 

mancais intermediários com a coluna. 

Na interligaçao do mancal com o eixo, usa-se esta 

viga com rigidez estimada de modo a representar a 

rigidez do fluido que atravessa a folga entre mancal 

e eixo. 

BEAM 4                              

                                          BEAM189 

Eixo, mancais radiais  

Referência ANSYS: 

BEAM4, BEAM189 

2 ou 3 nós 

6 graus de liberdade 

por nó (translações e 

rotações nos eixos x, 

y, z). 

O elemento 

BEAM189 é utilizado 

em modelos 3D com 

elementos sólidos. 

Tubo 

É um elemento derivado do elemento de viga. 

Utilizado para modelar tubo da coluna, buchas dos 

mancais intermediários, a curva de descarga e 

também massa de água dentro e fora da bomba. 

 

PIPE 16 

 

 

 

                                PIPE 18 

 

Tubos, buchas, curva 

de descarga e massa 

de água 

Referência ANSYS: 

PIPE 16  e 

PIPE 18 (modelos 

3D) 

6 graus de liberdade 

por nó (translações e 

rotações nos eixos x, 

y, z) 

2 ou 3 nós. 

Tabela 5.3 – Tipos de elementos (continuação); 
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Modelagem por Elementos Finitos [40] 

Tipo de 

elemento 
Comentários 

Aplicações e 

Referência ANSYS 

Ponto de 

massa  

Utilizado para modelar o acionador, acoplamentos 

intermediários, massa de água dentro e fora da 

coluna nos níveis mínimo e máximo do reservatório. 

Conforme configurado, pode ter como dado de 

entrada os momentos de inércia. 

Ponto de massa 

Referência ANSYS: 

MASS21 

1 nó 

6 graus de liberdade 

por nó (translações e 

rotações nos eixos x, 

y, z) 

 

Elemento de 

união 

Utilizado para modelar nos mancal radial 

hidrodinâmico, o contato entre a luva do eixo e a 

bucha do mancal. São dados de entrada rigidez e 

amortecimento.  

COMBIN14 

2 nós 

6 graus de liberdade 

por nó (translações e 

rotações nos eixos x, 

y, z) 

 

 

Nesta tabela 5.3, foram apresentadas apenas referências de 

elementos do “software” ANSYS, até o momento, disponíveis. Não é objetivo da 

metodologia desenvolvida neste trabalho indicar o uso destes elementos para os 

cálculos por meio de elementos finitos. Além disto, novos elementos podem ser 

desenvolvidos, no “software” ANSYS ou em outros, para melhor aproximar o 

modelo da realidade. 

 

Tabela 5.3 – Tipos de elementos (continuação - fim). 
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Além da seleção dos elementos, também é importante a seleção do 

correto “software” a ser utilizado para análise estrutural. Requisitos mínimos deste 

“software” são os listados abaixo: 

• Análise estática;  

• Análise estrutural; 

• Modelagem linear de materiais; 

• Modelagem de contacto por vínculo ou por não separação; 

• Modelagem de contacto por pré-tensão (elementos de fixação). 
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5.3. SIMULAÇÃO NUMÉRICA COM ELEMENTOS FINITOS 

As simulações numéricas com elementos finitos são validadas pela 

avaliação dos resultados e pela comparação destes resultados com medições 

experimentais. No caso da análise estática, por exemplo, a comprovação dos 

cálculos poderia ser feita por medição de tensões e deformações, por meio da 

instalação de sensores no corpo de descarga. Mas trata-se de algo pouco usual 

na prática devido ao alto custo. O método mais utilizado para se verificar a 

precisão dos cálculos é avaliar o deslocamento relativo entre o eixo principal da 

bomba e o eixo do motor. 

Já no caso da análise modal, é comum efetuar medições de vibração 

estrutural utilizando acelerômetros. Estes acelerômetros são instalados nos 

mancais radiais da bomba e do motor (vide Figura 5.2). Devido ao fato do mancal 

radial da bomba estar próximo do piso, a medição de vibração neste ponto não 

constitui um valor crítico. Por isto que é considerado, como valor de 

acompanhamento, a vibração medida pelo acelerômetro montado no mancal 

superior do motor. Mais recentemente, devido ao baixo custo destes 

instrumentos, tem sido possível o acompanhamento da vibração medida por 

sensores instalados na própria coluna. Estas medições fornecem valores mais 

importantes para o acompanhamento da operação da bomba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2 – Medição de vibração estrutural – acima e abaixo do piso. 

Medidor 
SKF 

Cabo 
instalado 
para medir 
vibração 
no mancal 
radial 
abaixo do 
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Alguns dos dados de entrada da análise modal, como a rigidez do piso, 

são apenas informados ao Engenheiro que está fazendo a análise modal, sem 

poder comprová-lo de fato. Por isto que a análise de campo é fundamental, 

efetuando-se medições de vibração, de modo geral, na partida do equipamento. 

Se a análise modal tiver como objetivo solucionar um problema de 

vibração, devem ser feitas medições no campo, para encontrar as freqüências 

naturais por meio de análise de resposta às excitações e compará-las com as 

freqüências calculadas em simulação numérica. Deste modo, as medições de 

campo servem para validação da modelagem numérica do sistema. 

Exemplo desta metodologia foi a descrita num estudo de caso 

apresentado no 24o Simpósio Internacional de Usuários de Bombas no Texas-

EUA em 2008, [62], (vide Figura 5.3). Na simulação numérica, a freqüência 

natural encontrada foi 5,13Hz, distante o suficiente da rotação de operação 

7,42Hz. Após medições de campo verificou-se que freqüência natural era 

realmente 7,75Hz, o que explicava a alta vibração de 20 mm/s RMS (vide 

Tabelas 5.4 e 5.5). Avaliando-se o problema, chegou-se à solução de diminuir a 

rigidez dos suportes, o que reduziu freqüência natural para 6,50Hz e reduziu a 

vibração para 3 mm/s RMS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3 – Comparação resultados teóricos e medidos no campo [62]. 
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5.4. ANÁLISE DOS RESULTADOS E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO 

5.4.1 ANÁLISE DE TENSÕES 

Para a avaliação de resistência com elementos finitos 3D (sólidos) é 

necessária a definição de tensões equivalentes de modo a se tornar viável a 

análise (verificação) das tensões. 

Esta definição segue dois critérios de análise. Um baseado nas 

tensões de cisalhamento, elaborado pelo professor francês Henri Tresca (1814-

1885) e outro baseado na energia de deformação, elaborado pelo cientista 

austríaco Richard von Mises (1883-1953). Utilizando-se tensões principais são 

definidas tensões equivalentes (Figura 5.4). Ambos os critérios partem de 

tensões de cisalhamento principais (Equações 5.1, 5.2 e 5.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.4 – Tensões principais e tensões equivalentes. 
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Até 2004, o código ASME seção VIII, Divisão 2, [26] utilizava o critério 

de Tresca para o cálculo das tensões equivalentes, mas a partir de 2007 começou 

a usar o critério de Von Mises. Estes dois critérios são bastante similares. O 

critério de Tresca utiliza como parâmetro a máxima tensão de cisalhamento 

(Equação 5.4). O critério de Von Mises é definido pela média das tensões de 

cisalhamento (Equação 5.5) e utiliza como parâmetro a energia de deformação. 

Nas análises feitas por este trabalho, foram utilizadas as tensões equivalentes 

conforme o critério de Von Mises. 

 

 

 

Para avaliação de acordo com o código ASME, nos elementos sólidos 

é preciso separar tensões de membrana das de tensões de flexão, conforme 

mostrado na Figura 5.5. Na Figura 5.6, estão separadas as tensões numa viga 

de espessura t, momento de inércia I e secção de área A, submetida a uma força 

de tração F e momento fletor M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.5 – Tensão de membrana e tensão de flexão [41]. 

Figura 5.6 - Tensão total (σσσσT) =tensão de membrana (σσσσm) + tensão de 

flexão (σσσσb) [41]. 
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Na análise de tensões e deformações, quando é usada a modelagem 

por elementos sólidos, os resultados de tensões calculadas pelo ANSYS são 

tensões totais. Neste caso, onde houver descontinuidades estruturais, existem 

tensões de membrana, tensões localizadas de membrana, tensões de flexão e 

tensões de pico (vide Figura 5.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para uma correta análise de tensões, estas devem ser separadas 

conforme o tipo de cada uma. Isto deve ser feito, pois os limites aceitáveis de 

cada tipo de tensão são diferentes. Os limites são diferentes porque previnem 

modos de falha diferentes. 

Tensão de membrana é constante ao longo da secção enquanto que 

no caso da tensão de flexão, esta varia linearmente ao longo da secção, 

passando por valor nulo no meio da secção.  

Figura 5.7 – Tensão total numa descontinuidade estrutural composta de 

tensões de Membrana, de Flexão e de Pico, [42]. 
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Os limites de tensões admissíveis são os indicados no ASME VIII, 

divisão 2, parte 5 [26] e detalhado por [42], a seguir: 

 

• As tensões primárias de membrana pura (Pm), ou seja, oriundas somente da 

pressão interna e do carregamento mecânico externo , longe de 

descontinuidades, devem ser menores que a tensão admissível (Sm), 

calculada em função do limite de escoamento (Sy) e de um fator de segurança, 

em geral FS=3/2 (Equações 5.6 e 5.7). Trata-se de uma tensão média ao 

longo da secção. Este limite de tensão é necessário para satisfazer as leis do 

equilíbrio de forças e momentos. 

 

 

                    

 

• Para tensões primárias de membrana localizadas (Pl), ou seja, em regiões 

próximas a descontinuidades na estrutura, por exemplo, transição entre tubo e 

chapas, estas tensões devem ser menores que 150% da tensão admissível 

(equação 5.8).  

               

             

• No caso de tensões primárias de flexão, (Pb), estas também devem ser 

menores que 150% da tensão admissível (Equação 5.9). 

                            

Isto porque na descontinuidade, embora exista uma parcela de tensão 

secundária, compatibilidade de deformações, também existe uma tensão primária. 
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• Nas regiões onde há tensões primárias e secundárias (P+Q)R, o limite de 

tensões é maior pelo fato das tensões serem auto-limitantes (Equação 5.10 e 

Figura 5.9). 

 

 

Os materiais de construção de uma bomba vertical são o aço estrutural 

ASTM A36, ou chapas ASTM A285 ou ASTM A516. Quando necessária uma 

maior resistência à corrosão, são usados aço de alta liga como os austeníticos ou 

duplex (ASTM A240 Gr. 316 e ASTM A240 UNS S31803).  

Tendo em conta que estes materiais são dúcteis, na análise dos 

valores admissíveis para tensões primárias e secundárias, o cálculo da variação 

de tensão até igual ao dobro do limite de escoamento tem um significado muito 

especial. Há um limite de cargas aplicadas repetidamente que permitem que a 

estrutura se acomode com ações elásticas, havendo uma deformação 

permanente (plástica) numa região localizada sem aumento de tensão. 

 Considere, por exemplo, a fibra externa de uma viga, que é tensionada 

até uma deformação um pouco além da deformação correspondente ao limite de 

escoamento, como mostrado na Figura 5.8, caminho OAB. Ao se retirar a carga, 

caminho BC, a fibra externa tem uma tensão residual de compressão de 

magnitude S-Sy. Sobre qualquer carregamento subseqüente, essa compressão 

residual deve ser removida primeiramente, caminho CO, e, assim, a faixa elástica 

foi aumentada pela quantidade S-Sy. Se S=2Sy, a região elástica se torna 2Sy. 

Porém, quando S>2Sy, há uma deformação plástica também na fase de 

compressão, trecho EF na Figura 5.8. Em todos os ciclos subseqüentes há 

deformação plástica incremental, podendo levar a um colapso da estrutura sob 

uma tensão bem menor que o dobro do limite de escoamento. A ruptura não se 

dá por excesso de tensão, mas por deformação incremental. Portanto, 2Sy é o 

valor limite de tensão primária e secundária. 

 

(5.10 ) 
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Nas estruturas submetidas a tensões secundárias, numa região 

localizada há deformação plástica permanente, mas em todo o restante o regime 

é elástico e passa a comprimir a região deformada. Caso as tensões fossem 

primárias, a deformação plástica seria generalizada e a estrutura entraria em 

colapso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 5.8 - Tensões primárias e secundárias – deformação plástica 

[41]. 



92 

 

Tensões tipo pico são consideradas no caso de análise de fadiga. Na 

análise de bombas verticais não é considerado o caso de fadiga, pois na prática, 

falhas por fadiga não são encontradas nas plantas industriais.  

No anexo A da parte 5 do ASME VIII Divisão 2 [26], no caso de 

elementos sólidos, são informados alguns critérios para se efetuar esta separação 

e a classificação de tensões de acordo com esta norma. Uma linha chamada de 

“Linha de Classificação de Tensões” ou LCT (em inglês SCL: “Stress 

Classification Line”) deve ser traçada perpendicular a uma linha da seção, a de 

maior tensão ou a uma linha média da seção.  Ao longo desta linha as tensões 

serão linearizadas e classificadas.  As tensões devem variar ao longo desta linha 

LCT, preferencialmente, de modo monotônico (ver Figuras 5.9 e 5.10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LCT perpendicular 
à linha de maior 
tensão 

LCT 
perpendicular 
à linha média 

Variação de 
tensão de 
modo 
monotônica 

Variação de 
tensão de 
modo não 
monotônico 

Figura 5.9 - LCT: Linha 

Classificadora de Tensões 

[26]. 
Figura 5.10  - LCT: Linha Classificadora 

de Tensões – Exemplo de variação de 

tensões de modo monotônico e não-

monotônico [26]. 
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No caso de elementos sólidos, as tensões podem ser separadas e 

linearizadas de diversos modos [42]. O anexo A da parte 5 do ASME VIII Div. 2 

propõe alguns métodos, entre estes está o definido por W. C. Kroenke em 1978 

[63] e também utilizado pelo “software” ANSYS (ver Figuras 5.11 e 5.12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.11 – Linearização de tensões [42]. 

Figura 5.12 – Linearização de tensões – separação das tensões de membrana 

(σσσσm), flexão (σσσσb) e de pico(σσσσF) [42]. 
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No caso de elementos de casca, é possível identificar tensões de 

membrana e tensões de flexão nos resultados do programa, não sendo 

necessária linearização, pois a saída para esses elementos finitos indica estas 

informações. Na seção média aparece a tensão de membrana e nas bordas (topo 

ou fundo) aparecem as tensões de membrana e de flexão (ver Figuras 5.5 e 5.6).  

Além do controle de tensões, com a análise estrutural também se deve 

verificar os deslocamentos. Como já mencionado no item anterior, o limite de 

deslocamento é dado pelo desalinhamento máximo admissível entre eixos da 

bomba e do motor, na região do acoplamento. Este desalinhamento depende do 

tipo de acoplamento utilizado. No caso de acoplamento de lâminas, um critério 

para definir o valor máximo admissível de deflexão do eixo é considerar metade 

do máximo desalinhamento permitido pelo fabricante do acoplamento.  

 

 

5.4.2 ANÁLISE DE VIBRAÇÕES – ANÁLISE MODAL 

Com relação à análise modal, tratamos de uma avaliação da 

integridade funcional da bomba, seja vibração excessiva na coluna, ou no corpo 

de descarga ou em ambos. 

As normas internacionais API 610 [28], HIS 9.6.4 [36] estabelecem 

limites aceitáveis de vibração (ver Tabelas 5.4 e 5.5). Em ambas as normas, os 

limites de vibração são diferentes se a vazão está dentro da região definida pelo 

fabricante da bomba como faixa de vazão preferencial de operação ou fora desta 

faixa, mas dentro da faixa permitida de operação. Fora da região permitida a 

bomba não pode operar, portanto os limites de vibração não são aplicáveis. De 

modo geral, a região preferencial de operação é uma faixa em torno da vazão de 

melhor eficiência, vazão de projeto hidráulica da bomba. Esta faixa costuma ser 

de 70% a 120% da vazão de melhor eficiência. A norma API 610 estabelece 

limites de vibração em amplitude ou velocidade de vibração. Já a norma HIS 

9.6.4, estabelece limites de vibração diferentes para medições feitas na bancada 

do fabricante ou no campo, o que a norma API 610 não faz. Diferentemente 

também da norma API 610, a norma HIS 9.6.4 estabelece limites de vibração de 
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acordo com a potência consumida pela bomba e diferencia medições de vibração 

em velocidade ou amplitude, conforme a freqüência da rotação da bomba. Por 

outro lado, na norma API 610, o limite de vibração é medido em amplitude e 

depende da rotação, apesar de especificar um valor máximo. A norma API 610 

estabelece limites globais e discretos, mas a norma HIS 9.6.4, apenas valores 

globais. Na norma HIS 9.6.4, para bombas com rotação 600rpm ou menor, caso o 

local de medição da vibração tenha altura maior que 1,5 m com relação ao piso, 

há um adicional no limite de 50 µm pk-pk RMS por metro de altura adicional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n>600rpm 

Velocidade de vibração (mm/s RMS) 

Valores globais 

Região preferencial Região permitida 

Potência (kW) Bancada Campo Bancada Campo 

<200 4,3 3,3 5,6 4,3 

≥200 5,3 4,3 6,9 5,6 

n≤600rpm 

Amplitude vibração (µm pk-pk RMS) 

Valores globais 

Região preferencial Região permitida 

Potência (kW) Bancada Campo Bancada Campo 

Qualquer 100 80 125 100 

Tabela 5.4 – Limites de vibração conforme HIS 9.6.4 [36]. 
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Mas na fase de projeto, deve-se verificar a margem de separação entre 

a freqüência de excitação ou de acionamento e as freqüências naturais da 

bomba. Esta margem de separação é sugerida na norma API 610 como +/-20%. 

Porém esta margem de separação é um valor que pode depender para cada 

fabricante de bombas. Baseado neste critério, o fabricante garante que a bomba 

como projetada não terá problemas de vibração estrutural no campo. A Sulzer, 

baseada em experiência de muitos anos de fabricação de bombas, costuma usar 

como critério de separação as margens: -15% / +20%. 

Dois comentários são propostos neste trabalho sobre esta margem de 

separação: a margem de separação depende do tipo de material do mancal 

intermediário e também depende do valor da freqüência natural. Para materiais 

elastômeros, tipo borracha nitrílica, as buchas dos mancais intermediários 

propiciam amortecimento ao sistema. 

Portanto, no caso de buchas metálicas a margem de separação deve 

ser maior. No caso de freqüências naturais altas, por exemplo, acima de 100Hz, 

uma separação em porcentagem pode ser muito conservadora. E no caso oposto, 

para freqüências naturais baixas, por exemplo, menor que 20Hz, uma separação 

em porcentagem pode ser pouco conservadora. Em ambos os casos, deve-se 

definir valores absolutos de margem de separação. Valores sugeridos são +/-

20Hz acima de 100Hz e +/-4Hz abaixo de 20Hz. 

 Velocidade (mm/s RMS) Amplitude (µm pk-pk RMS) 

Região Região 

Valores Preferencial Permitida Preferencial Permitida 

Globais 5,0 6,5 Máximo 100 Máximo 130 

Discretos 3,4 4,4 Máximo 33 Máximo 43 

Tabela 5.5 – Limites de vibração conforme API 610 [28]. 
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Como já mencionado no item 3.5.3, na análise modal é importante 

considerar a rigidez do piso de concreto e incluir esta condição de contorno no 

modelo da bomba vertical (ver Figura 5.13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando esta rigidez não é conhecida, é prática usual considerar esta 

rigidez muito alta, de modo a limitar como zero qualquer deslocamento entre a 

base metálica e o piso de concreto [64]. Esta é uma simplificação que deve ser 

questionada quando a margem de separação mencionada acima não for atingida. 

Caso isto ocorra, ao invés de procurar modificação na modelagem da bomba ou 

revisão no projeto da bomba, a primeira ação a ser investigada é refazer a análise 

modal incluindo como condição de contorno a rigidez do piso de concreto, a ser 

informada pelo usuário. 

Nos três casos de estudo deste trabalho, devido à ausência de 

informação da rigidez do piso de concreto, foi assumida uma rigidez muito alta e 

considerado como zero o deslocamento da base metálica em contacto com o piso 

de concreto. Como o objetivo do trabalho é a formulação de uma metodologia de 

projeto e não a verificação da influência da rigidez do piso nos resultados obtidos 

da análise modal, esta hipótese de deslocamento zero pode ser assumida. Mas 

Curva de 
descarga 

Rigidez 
do piso 

Massa de água 
dentro e ao redor 
da coluna 

Figura 5.13 – Rigidez do piso incluída na condição de contorno da 

análise modal da bomba 
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no fluxograma da metodologia de projeto (Figura 5.14) ficou como item a ser 

considerado a verificação da rigidez do piso de concreto. 

A influência da rigidez do piso de concreto nos resultados de uma 

análise modal fica como um possível tema de outra dissertação de mestrado. Pelo 

fato de a freqüência natural do piso de concreto ficar usualmente numa faixa entre 

5 e 20Hz, esta influência é maior em bombas verticais onde a rotação de 

operação também fica nesta faixa de operação. Mas este proposto estudo 

também é aplicável a bombas horizontais com rotação de operação nesta faixa de 

operação. 

Outra informação importante sobre a instalação da bomba é a 

interligação com as demais estruturas, seja no bocal de descarga com a 

tubulação do usuário ou na fixação da coluna com o poço, quando houver. Nestas 

interfaces, por falta de informação durante o projeto estrutural, o fabricante da 

bomba costuma considerar como zero o deslocamento do bocal de descarga e 

também de alguma fixação da coluna quando existir. Caso conhecesse a rigidez 

destas interfaces, deveria considerá-la nas condições de contorno da análise 

modal. Assim como no caso da rigidez do piso de concreto, a simplificação de 

considerar deslocamentos zeros nestas interfaces pode ser assumida desde que 

a respectiva margem de separação acima mencionada seja atingida. No caso 

negativo, esta simplificação deve ser questionada. A primeira ação deveria ser a 

revisão da análise modal considerando a rigidez nestas interfaces, antes de 

qualquer modificação na modelagem ou no projeto da bomba. 

A importância destas duas informações, rigidez do piso e rigidez na 

interface no bocal de descarga, foi bem avaliada no artigo sobre bombas verticais 

da referência [47]. 
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5.5. CONSOLIDAÇÃO DA METODOLOGIA DE PROJETO 

ESTRUTURAL 

Um resumo consolidado do que foi apresentado até esta parte do 

trabalho sobre a metodologia de projeto estrutural para bombas verticais de poço 

úmido está apresentado na Figura 5.14, sob a forma de um fluxograma. Este 

fluxograma foi utilizado como guia nos estudos de caso do capítulo 6 e constitui 

assim um dos resultados práticos deste trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.14 – Fluxograma da metodologia de projeto estrutural de 

bomba vertical de poço úmido. 
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6. ESTUDO DE CASOS 

Como já escrito no capítulo 5, a metodologia de projeto estrutural 

desenvolvida nesta dissertação não se aplica ao corpo de sucção. Assim não foi 

realizado estudo de caso do corpo de sucção. Definida a hidráulica, o projeto 

estrutural que depende desta seleção já fica estabelecido. O projeto hidráulico é 

propriedade tecnológica de cada fabricante, difícil, portanto, de ser estudada. 

Além disto, no corpo de sucção não se trata apenas de uma análise estrutural em 

separado, mas também de uma análise de interação fluído-estrutura, cujo estudo 

pode ser o tema de outro trabalho de pesquisa, mais específico.  

Foram selecionados três casos para estudo. Eles foram definidos na 

ordem do fluxo do fluido dentro da bomba, ou seja, do corpo de sucção até o 

corpo de descarga. Deste modo, o primeiro caso foi o estudo da coluna. Nos 

outros casos foi estudado o corpo de descarga, começando por uma análise 

modal e depois uma análise estática. 

  

6.1. ESTUDO DE CASO 1:  VIBRAÇÃO NA COLUNA – BOMBA DE 

CAPTAÇÃO DE ÁGUA DO RIO PARANÁ – TRÊS LAGOAS 

Quatro bombas verticais de captação de água do rio Paraná foram 

fabricadas, sendo duas delas com inversor de freqüência. 

São bombas centrífugas verticais tipo VS1, ou seja, verticalmente 

suspensas com impelidor fechado e coletor tipo difusor. O impelidor é de fluxo 

misto, com rotação específica nq=47, bomba Sulzer Brasil, tipo BK. 

As principais condições de operação são a vazão volumétrica de 2.200 

m3/h, altura manométrica de 49 m e rotação nominal de 1185rpm, ou seja, 

19,75Hz. O fluido bombeado é água de rio a 25°C e massa específica 997 kg/m3. 

A potência consumida pela bomba é 370 kW 

As dimensões da bomba e instalação estão informadas na Figura 6.1. 

Complementam as informações as massas da bomba 5.400 kg e do motor 2.800 

kg. 
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Figura 6.1 – Dimensões principais da bomba BK (em mm) 

Flange fixa 
na 
tubulação 
do cliente 



102 

 

Devido a uma falha na comunicação entre fabricante e usuário, este 

decidiu operar duas bombas em rotação menor que a nominal, porém sem 

oficializar esta decisão com o fabricante da bomba. Após quase um ano nesta 

operação com rotação reduzida a 80% da nominal, foi identificado um alto valor 

de vibração pelo acelerômetro do mancal superior do motor, com velocidades de 

vibração acima de 10 mm/s RMS (ver limites aceitáveis nas Tabelas 5.4 e 5.5). A 

bomba foi enviada ao fabricante para análise. Os mancais radiais intermediários, 

bastante avariados, foram trocados. 

Com o objetivo de esclarecer o cliente sobre a avaria, foi feita uma 

visita à obra e foram medidas as vibrações na bomba reparada. Por meio de um 

registrador de sinal, foi medida a vibração em diversos pontos da coluna e em 

diversas rotações: 100% da rotação (1185rpm=19,75Hz), 90% da rotação 

(1067rpm=17,78Hz) e 80% da rotação (948rpm=15,80Hz). Os dados medidos 

estão registrados nas Figuras 6.2 e 6.3. 

 Ficou evidente que para rotação maior ou igual a 90% do nominal os 

valores de vibração diminuíram significativamente. A vibração é grande quando a 

rotação diminui e chega a 80% da rotação nominal. Analisando o espectro de 

freqüências, a vibração medida na freqüência de rotação (15,8Hz) não é tão 

grande, mas na freqüência 5,5Hz a vibração medida aumentou bastante. Após 

cálculos descritos a seguir foi possível explicar a causa desta alta vibração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.2 – Medição de vibração estrutural abaixo do piso – diferentes 

rotações – filtro 80-90-100% da rotação de trabalho. 
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Para analisar o problema, foi decidido fazer uma análise modal para 

identificar as freqüências naturais. 

Como condições de contorno, foram consideradas a bomba e o motor 

fixados em base metálica e esta fixa no piso de concreto por chumbadores, sem 

nenhum movimento livre. A curva de descarga é flangeada na tubulação do 

cliente, sem deslocamento na direção da tubulação e também nas demais 

direções (ver Figura 6.4). A restrição de deslocamento zero é uma aproximação 

da realidade. A rigidez do piso não é infinita, portanto pode haver qualquer tipo de 

deslocamento entre a base e o piso. Também há os deslocamentos da tubulação 

em função dos esforços aplicados. Caso fossem disponíveis a rigidez do piso de 

concreto e a análise de flexibilidade da tubulação com a rigidez na interface com o 

bocal de descarga, as condições de contorno seriam mais próximas da realidade. 

Mas, considerando as margens de separação utilizadas conforme item 5.4.2, 

projeto das fundações conforme o item 3.5.3 e as notas do fluxograma da Figura 

5.14, esta aproximação de deslocamento zero pode ser assumida, sem influência 

significativa na análise modal. 

Há dois níveis de água no reservatório, mínimo e máximo, com 

diferença entre os níveis de 2 m. Porém neste estudo de caso, foi considerado 

Figura 6.3 – Medição de vibração estrutural abaixo do piso – diferentes rotações – 

espectro 5.5Hz. 
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apenas o nível mínimo, pelo fato de ser este o nível do reservatório da bomba 

avariada. 

Foi feita a modelagem do conjunto. O corpo superior, incluindo curva 

de descarga, o suporte do motor e a base foram modelados com elementos de 

sólidos. O mesmo foi feito com a coluna. Já o motor foi modelado com elemento 

de massa, conectado à estrutura por meio de vigas. Também foram considerados 

pontos de massa os acoplamentos intermediários e o impelidor. 

O eixo foi modelado como elemento de viga, mas as buchas dos 

mancais intermediários como elementos sólidos. Já o contacto entre bucha do 

mancal intermediário e eixo foi modelado por meio de elemento de união com 

rigidez e amortecimento tendo em conta o material da bucha do mancal e o fluido 

bombeado. Os valores de rigidez e de amortecimento foram estimados conforme 

experiência do fabricante Sulzer, respectivamente 5.106 N/m e 24.700 N.s/m. 

As Figuras 6.4 e 6.5 mostram esta modelagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.4 – Modelo bomba 

BK Sulzer. 
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Figura 6.5 – Elementos utilizados na modelagem da bomba BK Sulzer. 

18.598 elementos 
sólidos tipo hexaedro 
linear  

SOLSH190 

212.489 elementos 
sólidos tipo tetraedro 
quadrático  SOLID187 

3.540 elementos sólidos tipo 
hexaedro quadrático SOLID191 

732 elementos tipo viga 
BEAM189 

Contacto entre eixo e mancal por meio 
de elemento com rigidez e 
amortecimento definidos 

COMBIN14 
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Na primeira análise modal numérica, modelando apenas a estrutura 

externa em elementos de casca com espessura definida, não incluindo as partes 

internas, chegou-se a valores de freqüências naturais que não explicavam a 

diminuição acentuada de vibração para rotações maiores que 90% do nominal. 

Refazendo o modelo para torná-lo mais completo, como acima descrito e 

incluindo as peças internas como eixo e mancais intermediários e a interação 

rotodinâmica e estrutura, chegou-se a valores de freqüências naturais (1Hz, 5,5Hz 

e 14,2Hz) que explicam o que aconteceu no campo (ver Figura 6.6). Quando a 

bomba opera a 80% da rotação, ou seja, 15,8Hz, a margem de separação da 

freqüência natural 14,2Hz é de apenas 11%, quando o recomendado é 20%. 

Nesta condição ocorre ressonância, freqüência natural de 14,2Hz excitada pela 

rotação de operação de 15,8Hz. Esta ressonância provoca oscilação da coluna e 

ocorre contacto nos mancais intermediários. Este contacto excita outra freqüência 

natural, apenas com o batimento, de 5,5Hz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.6 – Freqüências naturais e respectivos modos de vibração. 

Rotação (rpm) 
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Após a identificação da causa do problema, isto é, a operação abaixo 

de 90% da rotação nominal, nota-se que a troca de buchas é apenas uma solução 

paliativa. Para evitar, de fato, a ressonância, deve-se operar acima de 90% da 

rotação nominal ou fazer alguma modificação estrutural de modo a mitigar o 

problema. Nesse caso, o usuário passou a operar dentro do recomendado pelo 

fabricante com rotações acima de 90% da rotação nominal. 

Mas, caso fosse necessário alguma modificação estrutural, esta 

poderia ser por meio de aumento de rigidez da coluna com a solda de nervuras 

(ver Figura 6.7) ou fixando a coluna na parede do poço o que faria modificar os 

modos de vibração da coluna (ver Figura 6.8). Neste caso de estudo, seria mais 

aplicável a segunda modificação e caso ela tivesse sido aplicada, devido à 

modificação do modo de vibração, a freqüência natural seria reduzida para 

13,8Hz. Considerando a margem de segurança de 20%, a mínima rotação de 

trabalho, sem risco de ressonância na coluna, poderia ser reduzida até 84% da 

rotação nominal, ou seja, até 994rpm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.7 – Aumento da rigidez da coluna. 

Nervuras 
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Independente da solução ficou evidente que faltou comunicação entre 

o usuário e o fabricante. A bomba foi testada no fabricante com um comprimento 

menor de coluna devido à limitação de espaço da bancada de testes 

(comprimento da coluna é 15 m) e em 100% da rotação nominal. Ou seja, o 

problema não poderia ser identificado no teste no fabricante. Deste modo, fica 

clara a importância de haver uma metodologia de projeto estrutural que demanda 

uma comunicação ampla entre fabricante e usuário e que exija uma análise modal 

com a condição de operação real no campo.   

 

6.2. ESTUDO DE CASO 2: ANÁLISE MODAL DE CORPO DE 

DESCARGA DE BOMBA DE ETE DO RIO PINHEIROS-SP 

No caso anterior foi analisada metodologia de projeto referente à 

vibração estrutural tendo como parâmetros os resultados na região da coluna. 

Neste caso, também é apresentada a metodologia de projeto estrutural 

referente à vibração, mas tendo como parâmetro os resultados na região do corpo 

superior de descarga, observando que a análise modal não deve ser feita de 

modo separado entre coluna e corpo de descarga.  
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Figura 6.8 – Diminuição da freqüência natural com modificação do 

modo de vibração. 

Fixação da coluna 
no poço 
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Para a estação de tratamento de esgoto (ETE) SABESP do rio 

Pinheiros - SP, foram fabricadas cinco bombas verticais com comprimento da 

bomba abaixo do piso igual a 7,6 m e diâmetro nominal da coluna 1,0 m (vide 

Figura 6.9). Não se trata de uma relação de risco para vibração da coluna, mas a 

possibilidade de vibração no corpo superior de descarga deve ser analisada com 

cuidado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trata-se de bomba vertical tipo VS2, com coletor tipo voluta, 

característico deste tipo de aplicação que necessita de passagens hidráulicas 

grandes devido ao tipo de fluido bombeado.  O impelidor é do tipo fechado com 

rotação específica nq igual a 89, Bomba Sulzer tipo BSD. 

São dados operacionais: a vazão de 11.500 m3/h, a altura manométrica 

de 23 m e a rotação de 510rpm (8,5Hz). O fluido bombeado é água de esgoto a 

25°C e massa específica 1.000 kg/m3. A potência consumida pela bomba é 831 

kW. 

De forma mais detalhada, são apresentadas as principais dimensões 

na Figura 6.10. As massas são: bomba 15.000 kg e motor 12.000 kg. 

 

Figura 6.9 – Bomba  Sulzer BSD – SABESP. 
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Figura 6.10 – Dimensional do conjunto SABESP-PINHEIROS (em mm) - 

cortesia SULZER. 
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Após entrada em operação das bombas, foi identificada alta vibração 

medida por instrumento fixado no corpo difusor da bomba, no corpo de sucção, da 

ordem de 20 mm/s, muito acima do aceitável conforme Tabelas 5.4 e 5.5. Como 

durante o projeto da bomba foi feita a análise modal, descrita a seguir, pode-se 

descartar qualquer problema com relação à ressonância da estrutura devido à 

excitação de freqüência natural pela rotação de trabalho. Foi então verificado que 

o instrumento de vibração não havia sido corretamente especificado. O 

instrumento era um medidor de velocidade, sem filtro de sinal. Portanto media 

além da vibração muitos outros sinais sem importância para análise do 

equipamento, inclusive sujeira de ruído. Foi substituído o instrumento medidor de 

velocidade por um acelerômetro, instalado no mesmo local, no corpo difusor da 

bomba. No painel de instrumento acima do piso, foi instalada uma placa coletora 

de dados medidos pelo acelerômetro para filtro do sinal medido médio em mm/s 

RMS. A vibração, corretamente medida, ficou em 4 mm/s RMS. 

 Não é um caso de solução de problema de campo, apenas de correta 

medição de vibração. Mas ficou evidente como é importante fazer uma análise 

modal para se ter certeza da operação da bomba sem problemas no campo.  

Além dos dados de entrada acima mencionados, de modo a seguir a 

metodologia de projeto estrutural, foram consideradas como condições de 

contorno a bomba e o motor fixos em base metálica e esta fixa no piso de 

concreto por chumbadores, sem nenhum movimento livre, mesma hipótese 

assumida no estudo de caso 1. 

Na etapa de modelagem, o corpo superior, ou seja, base, curva de 

descarga e suporte do motor foram modelados como elementos de casca. 

A coluna foi modelada com elemento de viga. Na parte onde há massa 

de água, a coluna foi modelada com outro tipo de elemento de viga: o tubo. O 

motor foi modelado como elemento de massa, conectado à estrutura por meio de 

vigas, massa desprezível e rigidez infinita. 

Impelidor, mancal axial e acoplamentos também foram modelados 

como elementos de massa. A voluta foi modelada como elemento de viga tipo 
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tubo, considerando a massa de água interna. A descrição do modelo é 

apresentada nas Figuras 6.11 e 6.12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108 
elementos 
de viga 
PIPE16 

132 
elementos 
de viga 
BEAM4 

119 
elementos 
de casca 
triangular 
SHELL63 

5213 
elementos 
de casca 
quadrilátero 
SHELL63 

23 
elementos 
de massa 
MASS21 

Figura 6.11 – Elementos utilizados na modelagem da bomba BSD 

Sulzer. 
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A curva de descarga é flangeada à junta atirantada, também sem 

deslocamento na direção da tubulação. A junta atirantada é um tipo de junta de 

expansão, com forma construtiva que compensa o empuxo axial e impede que o 

esforço axial seja totalmente descarregado no bocal de descarga da bomba (ver 

Figuras 6.13 e 6.14). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Figura 6.13 – Interface com tubulação de descarga através de junta atirantada. 

Figura 6.12 – Modelagem da bomba SABESP. 
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Foram informados os dois níveis de água no reservatório, mínimo e 

máximo, com diferença entre os níveis de 2 m. 

As freqüências naturais calculadas na análise modal são indicadas nas 

Tabelas 6.1 e 6.2, sendo os modos de vibração mostrados na Figura 6.15 

(apenas para o nível máximo de água no reservatório, pois não houve diferenças 

significativas). 

Considerando a freqüência de excitação do acionador (510rpm=8,5Hz) 

e uma apropriada margem de segurança (-15%, +20%), chega-se a uma faixa 

proibitiva de freqüências naturais entre 7,2Hz e 10,2Hz. 

Conforme resultados dos cálculos, a freqüência natural do modo do 

corpo superior era de 8,8Hz, o que representa uma margem de segurança de 

apenas 3%. 

 

 

Nível máximo de água – Freqüências naturais calculadas (Hz)  

Modos Eixo Y Eixo X 

Primeiro modo da coluna 1,6 2,3 

Modo do corpo superior 5,3 8,8 

Segundo modo da coluna 11,2 14,6 

Tabela 6.1 – Freqüências naturais calculadas – nível máximo 

Figura 6.14 – Junta atirantada (à esquerda) e não-atirantada (à direita). 

Empuxo hidráulico é balanceado e não é 
descarregado sobre o bocal da 
bomba 

Empuxo hidráulico não é balanceado e 
descarregado sobre o bocal da 
bomba 
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Nível mínimo de água – Freqüências naturais calculadas (Hz)  

Modos Eixo Y Eixo X 

Primeiro modo da coluna 1,6 2,3 

Modo do corpo superior 5,3 8,8 

Segundo modo da coluna 11,3 15,0 

Tabela 6.2 – Freqüências naturais calculadas – nível mínimo 

Figura 6.15 – Modos de vibração, nível máximo (à esquerda o primeiro modo 

da coluna, no centro o modo do corpo superior e à direita o segundo 

modo da coluna). 
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Para aumentar a freqüência natural do corpo superior para um valor 

acima de 10,2Hz, foi aumentada a rigidez na direção do eixo X, sem adicionar 

excessiva massa, conforme mostrado na Figura 6.16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E os resultados foram muito bons, como se vê pelas Tabelas 6.3 e 6.4. 

 

 

Nível máximo de água – Freqüências naturais calculadas (Hz)  

Modos Eixo Y Eixo X 

Primeiro modo da coluna 1,6 2,4 

Modo do corpo superior 5,5 11,6 

Segundo modo da coluna 11,3 14,7 

 

Adicionar nervuras no 
bocal de descarga de 
modo a aumentar a 
rigidez Diminuir o tamanho 

das janelas laterais 
(ambos os lados), 
de modo a 
aumentar a rigidez 
do suporte do 
motor 

Figura 6.16 – Modificações no corpo superior. 

Tabela 6.3 – Freqüências naturais calculadas – nível máximo 

(após modificações no corpo superior) 
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Nível mínimo de água – Freqüências naturais calculadas (Hz)  

Modos Eixo Y Eixo X 

Primeiro modo da coluna 1,6 2,4 

Modo do corpo superior 5,5 11,6 

Segundo modo da coluna 11,4 15,1 

 

Os resultados acima mostram que a freqüência natural do corpo 

superior aumentou de 8,8Hz para 11,6Hz. A nova margem de segurança é 36%, 

de acordo com a recomendada pelo fabricante (-15%, +20%) 

Neste estudo de caso não foram abordados os modos de vibração 

torcionais por uma questão de simplificação da análise, pois o objetivo era o de 

mostrar a aplicação da metodologia de projeto aplicada ao cuidado que se deve 

ter para evitar vibrações no corpo superior, em destaque na Figura 6.15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 6.4 – Freqüências naturais calculadas – nível mínimo 

(após modificações no corpo superior) 

Figura 6.17 – Bomba vertical da 

SABESP, em destaque na cor azul 

o corpo superior. 
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6.3. ESTUDO DE CASO 3: ESFORÇOS NO CORPO DE DESCARGA 

DA BOMBA DE TRANSPOSIÇÃO DE ÁGUA DO RIO SÃO 

FRANCISCO-BA 

Este estudo não se trata de um caso com problemas no campo, mas 

sim de evidenciar como é importante uma metodologia de projeto para 

equipamentos grandes, onde fica clara a impossibilidade de resolver problemas 

operacionais no campo, onde não são disponíveis equipamentos e recursos para 

modificações estruturais, por exemplo, soldas de reforços. 

Trata-se de uma bomba grande, como se pode ver pelas Figuras 6.18 

e 6.19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 6.18 – Bomba de São Francisco em fase final de montagem na fábrica. 
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Esta bomba é do tipo VS1, com impelidor fechado e rotação específica 

nq igual a 68. O coletor é do tipo corpo difusor. Trata-se de uma bomba Sulzer do 

tipo BKn. 

Como dados operacionais, temos vazão de 25.200 m3/h, altura 

manométrica igual a 43 m e rotação 400rpm, ou seja, 6,67Hz. O fluido bombeado 

é água de rio, a 25°C e massa específica 997 kg/m3. A potência consumida no 

eixo da bomba 3.433 kW e a potência máxima do motor 3.700 kW. Com os 

valores de rotação e potência do motor, calcula-se o torque máximo no valor de 

88.3 kN.m.  

Além das dimensões principais conforme Figura 6.20, temos as 

massas de bomba e motor, respectivamente iguais a 34.000 kg e 32.000 kg 

No projeto da bomba de transposição de água do rio São Francisco, foi 

feita a análise estática do corpo de descarga, submetido a esforços como: 

pressão interna, torque do motor, cargas no bocal de descarga e peso do 

conjunto girante.  

Como condições de contorno, a bomba e motor foram considerados 

fixados em base metálica e esta fixa no piso de concreto por chumbadores, sem 

movimento livre. A curva de descarga é flangeada, submetida aos esforços 

aplicados (ver Figura 6.20 e Tabela 6.5). 

 

Figura 6.19 – Bomba de São Francisco em fase de transporte. 
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Foram considerados dois níveis de água no reservatório de sucção, 

mínimo e máximo, com diferença entre os níveis de 2,1 m. 

Como carregamento externo, além dos pesos próprios, a pressão de 

projeto 8 bar e as máximas cargas admissíveis nos bocais conforme Tabela 6.5. 

Os dados do material de construção do corpo superior, chapas de aço carbono, 

são conforme Tabela 6.6. 

Figura 6.20 – Dimensões principais da bomba de transposição do rio São 

Francisco (em mm). 
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Na modelagem, o corpo superior, incluindo a curva de descarga, o 

suporte do motor e a base foram modelados com elementos de casca. O motor foi 

modelado com elemento de massa, conectado à estrutura por meio de vigas. O 

eixo foi modelado com elemento de viga. As Figuras 6.21 e 6.22 resumem a 

modelagem considerada nos cálculos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fx (N) Fy (N) Fz (N) 

70.710 100.000 70.710 

Mx (N.m) My (N.m) Mz (N.m) 

56.568 160.000 56.568 

Material 

Limite de 

escoamento 

(MPa) 

Tensão de 

ruptura 

(MPa) 

ASTM A-

285 C 
205 380 

Figura 6.21 – Modelagem do corpo superior – elementos de casca. 

Tabela 6.5 – Máximos esforços 

no bocal de descarga. 

Tabela 6.6 – Dados do material 

das chapas do corpo superior. 



122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com ASME VIII Divisão 2, a tensão admissível (Sm) é o 

mínimo de (1/2,4 do limite de ruptura; 2/3 do limite de escoamento). De acordo com 

Tabela 6.6, tensão admissível é o mínimo de (158,3 MPa ; 136,3 MPa), ou seja, a 

Figura 6.22 – Elementos utilizados na modelagem da bomba BKn Sulzer. 

100 
elementos 
tipo viga 
BEAM4 

8 
elementos 
tipo massa 
MASS21 

36700 elementos 
de casca 
quadrilátero 
SHELL63 

159 elementos 
de casca 
triangular 
SHELL63 

19 
elementos 
tipo viga 
BEAM189 
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tensão máxima admissível para as tensões de membrana primárias generalizadas 

fica limitada por 2/3 do limite de escoamento.. 

• Sm=136,3 MPa. Deste modo, temos que ter Pm≤136,3 MPa. 

Para os casos de tensões de membrana primárias localizadas e 

tensões secundárias, seguindo Equações 5.7 e 5.9, temos os seguintes valores 

para tensão de membrana primária localizada (Pl) e tensões primárias +  

secundárias (P+Q)R: 

• Pl≤1,5Sm; portanto temos que ter Pl≤205 MPa. Deste modo, tensões de 

membrana primárias localizadas próximas a descontinuidades estruturais 

devem ser menores que o limite de escoamento. 

• (P+Q)R≤3Sm; portanto temos que respeitar (P+Q)R≤ 410MPa. Ou seja, no caso 

de tensões primárias + secundárias devido a descontinuidades estruturais, 

estas devem ser menores que o dobro da tensão de escoamento. Ocorrerão 

deformações plásticas, mas estará garantida a acomodação sob 

carregamentos cíclicos 

Pelo fato de terem sido utilizados elementos finitos de casca, não são 

possíveis identificar diretamente nos resultados as tensões de pico. Como já 

mencionado no capítulo 5, isto não é necessário, pois não será feita a análise de 

fadiga. Os resultados obtidos diretamente da saída do programa são as tensões 

de membrana (primárias generalizadas Pm ou primárias localizadas Pl) e a soma 

das tensões primárias + secundárias, conforme a seguir: 

• Pm=60 MPa, extraída da tensão na região central da casca, identificado no 

ANSYS pelo código MIDDLE (vide Figuras 6.23 e 6.24). 

• Pl=108 MPa, tensão na região central da casca, nas regiões com 

descontinuidade estrutural (vide Figura 6.24). 

• (P+Q)R=195 MPa, identificada nas descontinuidades estruturais (vide Figuras 

6.25 e 6.26). 
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Figura 6.23 – Tensão de membrana. 

Figura 6.24 – Tensão de membrana – em detalhe a curva de descarga. 
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Figura 6.25 – Tensão primária + secundária 

Figura 6.26 – Tensão primária + secundária – em detalhe a curva de descarga 
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Estes resultados estão de acordo com os limites estabelecidos acima e 

nenhuma ação foi necessária. A seguir foram verificadas as respectivas 

deformações. 

A deflexão do eixo deve ser verificada em duas secções: na caixa de 

vedação, para não comprometer a vedação devido ao desalinhamento, e no 

acoplamento para não ser causa de desalinhamento e portanto de vibração. Na 

caixa de vedação o limite do desalinhamento é definido pelo fabricante do selo 

mecânico ou pelo próprio fabricante da bomba no caso de vedação por gaxetas. 

No acoplamento, o fabricante informa o máximo desalinhamento permitido e é 

prática comum assumir como limite metade deste desalinhamento permissível. 

Através das coordenadas de posição de eixo e caixa de vedação, antes 

e após a aplicação dos esforços e efetuando-se soma vetorial calcula-se o 

desalinhamento na caixa de vedação. Neste caso o resultado foi desalinhamento 

de 0,22 mm. Por se tratar neste caso de vedação por gaxeta, o limite do 

desalinhamento estabelecido pelo fabricante é 0,5 mm, portanto desalinhamento 

causado pelos esforços é aceitável. 

No acoplamento, o desalinhamento permissível, conforme fabricante, é 

2,7 mm. O desalinhamento entre os dois eixos, bomba e motor, após a aplicação 

dos esforços é 0,25 mm, portanto aceitável. 

Neste estudo de caso, através da análise de tensões e deformações 

não foi evidenciado nenhum problema, seja devido a tensões ou a deflexões 

excessivas. O grande problema deste caso e de outros similares é justamente a 

certeza sobre os esforços aplicados no bocal de descarga. É lógica que, se 

houver certeza no cálculo dos esforços aplicados, então a responsabilidade é 

toda do fabricante da bomba. Mas, para se comprovar isto no campo é muito 

difícil, pois devem ser medidas tensões antes e após aplicação dos esforços. E 

como grande parte dos esforços é devido às dilatações térmicas as medições 

ficam ainda mais complicadas. 
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7. CONCLUSÕES 

No mundo atual, a comunicação é um fator de importância muito 

grande e pode explicar o sucesso e o fracasso de empresas e empreendimentos. 

E não deixa de ser também importante na relação entre usuário e fabricante de 

bombas verticais projetadas e fabricadas para condições particulares como é o 

caso de uma bomba de sistema de captação de água de modo geral e, também, 

na captação de água de refrigeração para uma instalação nuclear. Esta atenção 

na comunicação entre usuário e fabricante é um dos aspectos da metodologia de 

projeto que foi apresentada nesta dissertação e aplicada em três estudos de 

casos. Outro aspecto importante da metodologia é a análise crítica dos 

resultados. 

No estudo de caso 1, foi evidenciada a importância na comunicação 

sobre condições de operação permitidas ou não para uma estação de bombeio. 

Alterações nas condições operacionais da bomba somente podem ser feitas 

desde que aprovadas pelo fabricante. Neste caso 1, a condição operacional 

alterada foi a rotação e o problema evidenciado foi a excessiva vibração na 

coluna. Outros aspectos importantes a serem considerados na comunicação entre 

usuário e fabricante são os esforços aplicados no bocal de descarga e a presença 

de sólidos abrasivos no fluido bombeado, que muda o projeto dos mancais 

intermediários e, portanto a rotodinâmica da bomba. 

A relação entre diâmetro da coluna e seu comprimento definem o quão 

crítica pode ser a instalação no que se refere a problema de vibração estrutural da 

coluna. Evidenciado pelo estudo de caso 1, na metodologia de projeto tem uma 

importância grande a análise modal para identificar vibração estrutural devido ao 

comprimento excessivo da coluna. É de uma importância grande no projeto civil, 

pois o comprimento da coluna depende do desnível entre o piso onde a bomba 

será instalada e o nível de água no reservatório. Nesta análise modal deve ser 

considerada a influência da análise rotodinâmica na vibração estrutural. Para 

comprimentos grandes de coluna, a análise rotodinâmica tem uma influência 

significativa. Feita a análise modal, esta não explicava o evidenciado no campo. 

Devido a esta análise crítica dos resultados, o modelo foi revisado até que os 

resultados da análise modal calculada pudessem explicar o problema detectado 
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no campo. Somente após termos um modelo que explique os problemas é que 

poderemos usar este mesmo modelo para achar solução para o problema. 

Outro aspecto da metodologia é a revisão do projeto até se alcançar 

resultados aceitáveis. Trata-se de mais um caso de análise crítica dos resultados, 

mas com modificação no projeto e não no modelo de elementos finitos. No estudo 

deste caso 2, a metodologia de projeto teve um foco maior na análise modal do 

corpo de descarga, ou seja, a importância no calculo estrutural da rigidez do 

corpo de descarga. Em alguns casos, esta análise não é considerada importante 

pelo fato do fabricante do motor informar uma freqüência natural do motor 

montado na vertical (“Reed frequency”) com uma margem de separação suficiente 

grande da freqüência de excitação. Mas mesmo nestes casos, é aconselhável 

que seja feita a análise modal, devido à incerteza desta freqüência natural do 

motor na vertical e também pela importância que tem na freqüência natural do 

conjunto a rigidez do suporte do motor e da curva de descarga. Modificações no 

projeto estrutural do corpo superior podem ser um meio de se modificar uma 

freqüência natural para um valor mais afastado da freqüência de excitação, o que 

foi aplicado no estudo de caso número 2.  

Na análise dos resultados da metodologia, além da análise modal, 

também deve ser considerada a análise de tensões e deformações. No estudo de 

caso 3, foi feita esta análise para verificar se o projeto estrutural do corpo de 

descarga atendia aos limites de tensões e deformações, considerando a 

separação de tensões. O objetivo foi o de evitar deformações que podem causar 

desalinhamentos e conseqüentemente vazamento e vibração excessivas. 

Problemas de deformações excessivas detectados no campo são muitas vezes 

de difícil solução, pois para soldar reforços em bombas de grandes dimensões 

são necessários equipamentos e recursos nem sempre disponíveis no campo. 

Este aspecto da metodologia é a análise de criticidade do projeto. Devido às 

grandes dimensões da bomba do caso 3, ficou evidente que se trata de um 

projeto de grande criticidade, o que reforça a necessidade de análise de tensões 

e deformações. 

A metodologia de projeto estrutural pode e deve ser empregada 

também no caso de bombas verticais de captação de água de refrigeração de 
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centrais nucleares. Neste caso devem ser considerados os movimentos sísmicos 

para assegurar que mesmo após um terremoto a bomba continuará em operação, 

verificando tensões e deformações. No caso das deformações, não deve haver 

contacto entre partes rotativas e estacionárias, tanto da bomba como do motor. 

Também deve ser verificado se haverá escorregamento entre bomba e base e 

entre base e piso concreto. Estes escorregamentos são evitados desde que os 

respectivos elementos de fixação (parafusos e chumbadores) tenham sido 

corretamente selecionados de modo que o torque de aperto resulte numa força 

normal que propicie um atrito estático entre bomba e base e entre base e piso de 

concreto maior que a força sísmica. 

Em cada estudo de caso foram feitos cálculos em separado e 

selecionados uma parte da bomba e um tipo de problema. Esta divisão foi feita 

apenas para evidenciar a metodologia de projeto estrutural, mas nos casos reais 

todas as análises devem ser feitas e em todas as partes do equipamento.  

Foi evidenciada a importância desta metodologia de projeto, atendendo 

a dois objetivos do trabalho, desenvolver uma metodologia e aplicá-la às 

instalações nucleares de potência. O terceiro objetivo também foi atendido, pois 

foi evidenciado um progresso na capacitação do autor nas áreas de projeto por 

análise, vibração estrutural e uso de simulações numéricas por meio do método 

de elementos finitos. 
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