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1. APRESENTAÇÃO
É com satisfação que a FAMAC Motobombas disponibiliza ao público interessado a apostila Bombas
e Motobombas, cuja proposta é trazer ao leitor os conceitos teóricos sobre esses equipamentos,
suas diversas aplicações, instalação, operação e cuidados.
O presente material compõe o projeto Educa FAMAC, que tem como intuito contribuir para a formação
e aprimoramento contínuo tanto de seus colaboradores quanto de parceiros e estudantes de cursos
técnico e superior que venham a trabalhar em projetos ou com aplicações que envolvam bombas e
motobombas. Além da apostila, o projeto conta com uma plataforma on-line de capacitação de toda
sua rede de assistência presente em território nacional, tendo assim cada vez mais profissionais
de alto padrão atendendo seus clientes. Ainda, o Educa FAMAC prevê a abertura da fábrica para
o agendamento de visitas técnicas presenciais, apresentação de produtos e demonstrações de
ensaios por meio de videoconferência para grupos de professores e estudantes. Tudo isso possibilita
que o conhecimento adquirido ao longo dos 75 anos de existência da FAMAC no mercado seja
espalhado pelo Brasil inteiro.
Nesta apostila, referenciais teóricos e cálculos mais complexos são menos explorados, sem,
contudo, prejudicar o desenvolvimento das ideias e o entendimento de quem está iniciando ou
mesmo aprofundando os estudos nesse tema. Isso porque a finalidade com esse material é levar
os aspectos teóricos à prática cotidiana de técnicos e engenheiros no que tange ao uso de bombas
e motobombas em diferentes segmentos de mercado e na diversidade de aplicações existentes.
Desejamos que você tenha uma ótima leitura e aprendizado!
Equipe FAMAC Motobombas

FICHA CATALOGRÁFICA
EDUCA FAMAC
BOMBAS E MOTOBOMBAS
R. Ponte Pênsil, 608 - Centro
89275-000 - Schroeder/SC

EDIÇÃO
2ª - 2021

www.famac.ind.br
(47) 3374-6000
famac@famac.ind.br

ELABORAÇÃO
Eduardo Terres Secco
Karin Siqueira Ramos

COLABORAÇÃO
João Victor da Silva
Vilmar Rossi

DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA

REVISÃO
Ticiane Zaika Prestes

DIGRAMAÇÃO
Bruno Freitas

WWW.FAMAC.IND.BR

5

BOMBAS E MOTOBOMBAS

2. CONCEITOS PRELIMINARES: MÁQUINAS MOTORAS E GERADORAS
Uma máquina nada mais é do que um conjunto de mecanismos combinados destinado a produzir,
dirigir ou transformar uma forma de energia em outra, com intuito de produzir determinado efeito e
que por meio de sua ação mecânica é capaz de substituir o trabalho humano.
Existem basicamente dois tipos de máquinas, as motoras e as geradoras. Máquinas MOTORAS
são aquelas que convertem a energia recebida em trabalho mecânico. A energia recebida pode
vir de diferentes fontes: energia elétrica, térmica, solar, eólica etc. São exemplos de máquinas
MOTORAS os motores elétricos, os motores a combustão interna, as turbinas e as rodas d’água.
Já as máquinas GERADORAS são aquelas que recebem o trabalho mecânico das máquinas
motoras e o convertem na energia desejada. São exemplos de máquinas GERADORAS os diversos
tipos de bombas, compressores e ventiladores.
A figura 1 ilustra o que difere uma máquina motora de uma geradora.

Figura 1 – Máquina Motora e Geradora

As bombas são máquinas geradoras que fornecem energia ao líquido com o objetivo de promover
o seu escoamento. O conjunto de componentes é denominado como BOMBA e quando acoplado
a um motor é denominado de MOTOBOMBA.
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3. BOMBAS CENTRÍFUGAS
No presente material o foco está em bombas centrífugas, que são aquelas em que a energia é
cedida ao líquido pela ação da força centrífuga desenvolvida pela rotação de um propulsor, que
nada mais é do que um disco com pás, usualmente denominado de rotor.
As bombas centrífugas são consideradas máquinas geradoras porque transformam o trabalho
mecânico proveniente da máquina motora em energia cinética e de pressão, que são transferidas
ao líquido bombeado promovendo o seu escoamento.
Uma bomba centrífuga pode ser classificada segundo o número de propulsores empregados, sendo
denominadas de bombas:
•

monoestágio (ou simples estágio), nas quais existe apenas um rotor e, portanto, o
fornecimento da energia ao líquido é feito em um único estágio; e

•

multiestágio, nas quais dois ou mais rotores são empregados.

Figura 2 – Modelos de motobombas mono e multiestágio
Em geral as bombas monoestágio são utilizadas para alturas de elevação menores, enquanto que
as multiestágio são indicadas quando a altura de elevação é grande ou quando é necessária uma
maior pressão, já que nesse tipo de bomba o líquido passa sucessivamente por dois ou mais rotores
fixados ao mesmo eixo, somando-se assim as pressões empregadas por cada um dos rotores.
Dentre as bombas centrífugas há variações, seja em razão da sua funcionalidade ou de sua estrutura
construtiva. Destacam-se:
•

as bombas com injetor interno, usadas quando há necessidade de maior pressão;

•

as bombas com injetor externo, usadas para sucção de líquidos em profundidade maior
que 8 metros;

Figura 3 – Modelos de motobombas com injetor interno e externo
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•

as bombas autoaspirantes, usadas para eliminar o ar das tubulações, sem necessitar
de válvula de pé e são usadas para transporte de água limpa;

•

as bombas autoescorvantes, também usadas para eliminar o ar das tubulações, sem
necessitar de válvula de pé, porém usadas para transporte de água suja;

Figura 4 – Modelos de motobombas autoaspirante e autoescorvante
•

as bombas submersas: usadas em poços úmidos, geralmente profundos, porém dentro
de líquidos limpos, sem sólidos em suspensão;

•

as bombas submersíveis: usadas em poços úmidos, dentro de líquidos sujos ou limpos,
com ou sem sólidos ou objetos em suspensão;

•

as bombas submersíveis com triturador: compostas por um cortador fixo e pela faca
giratória montada na ponta do eixo, são ideais para bombear esgoto contendo fibras e
demais objetos passíveis de trituração. Sua capacidade de trituração atende aplicações
em águas residuais contendo sólidos como plásticos, papelão, pedaços de tecido,
fraldas e restos de comida. A trituração permite o uso de tubulações de menor diâmetro
para a descarga do material, diminuindo o risco de entupimento e também a utilização
de bombeadores de menor potência.

Figura 5 – Modelos de motobombas submersa, submersível e trituradora
Alguns modelos de bombas submersíveis são fabricados com um sensor de umidade que, ligado
a uma central de monitoramento, tem a função de informar uma possível entrada indevida de água
no equipamento. Este aviso prematuro possibilita que a bomba seja retirada para manutenção
antes que a água atinja o motor da bomba, evitando prejuízos. Existem ainda modelos de bombas
submersíveis com sensores de temperatura que protegem o motor em caso de superaquecimento
ou sobrecorrente.
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4. COMPONENTES PRINCIPAIS DAS BOMBAS
As bombas tem estruturas distintas e isso se reflete também na diversidade de seus componentes.
De maneira geral uma bomba centrífuga é composta por duas partes principais: a carcaça e o rotor.
Outro importante componente é o sistema de vedação. A figura 6 traz de maneira ilustrativa esses
principais componentes, que serão descritos com mais detalhes na sequência.

Figura 6 – Principais componentes de uma bomba centrífuga

4.1. Carcaça
A carcaça pode ser entendida como o “corpo” da bomba; é a peça base que acopla outros
componentes. Em determinadas regiões do país a carcaça também é chamada de caracol, tampa
ou voluta.
Normalmente em bombas centrífugas, as carcaças são dotadas de um bocal de sucção ou
aspiração, que direciona o líquido para a parte central do rotor/impulsor e um bocal de recalque,
que encaminha o líquido para fora da bomba. Assim, a carcaça tem a função de coletar o líquido do
bocal de entrada, guiá-lo adequadamente até o bocal de saída e durante esse trajeto, promover a
transformação de parte da energia cinética em energia de pressão.

Figura 7 – Classificação das carcaças de acordo com o formato
WWW.FAMAC.IND.BR
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As carcaças podem ser do tipo voluta, quando tem formato espiral, ou tipo difusor, quando contempla
palhetas estáticas. Na figura 7 há três representações de carcaça do tipo voluta (simples, com saída
concêntrica e dupla) e duas do tipo difusor (difusora voluta e difusora dupla-voluta).
Existem diversas opções de materiais que podem atender às aplicações de bombas. Os materiais
não podem absorver água, devem ser quimicamente compatíveis aos líquidos especificados para a
aplicação e serem resistentes ao desgaste e corrosão.
A tabela 1 apresenta alguns dos materiais mais utilizados em carcaças e as principais aplicações
dos produtos da FAMAC Motobombas, sem, contudo, limitar as aplicações às quais estas ligas de
materiais e equipamentos podem atender.
Tabela 1 – Materiais das carcaças em função do uso em aplicações

...

4.2. Rotor
O rotor, também chamado de propulsor ou impulsor, é o componente principal da bomba centrífuga,
por ser o responsável por fornecer energia ao líquido a ser bombeado.
O rotor é constituído por palhetas ou lâminas por entre as quais o fluido escoa suavemente.
O princípio de funcionamento de um rotor/impulsor centrífugo é, que ao girar, acionado por fonte
motriz externa, cria uma depressão (vácuo) na região central do rotor/impulsor, provocando a
aspiração do líquido, que entra em movimento de rotação e é direcionado para a periferia pela ação
da força centrífuga, adquirindo pressão e velocidade.
A tabela 2 apresenta diversos tipos de rotores, características e indicações para utilização.
WWW.FAMAC.IND.BR
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Tabela 2 – Tipos de rotores, suas características e utilização
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Determinar o material de construção do rotor para o tipo de líquido da aplicação é fundamental para
que a bomba funcione corretamente. A tabela 3 apresenta a relação entre os líquidos mais comuns
e a compatibilidade com os materiais mais comumente usados em rotores.
Tabela 3 – Materiais dos rotores e suas aplicações mais comuns

4.3. Vedação: Selo Mecânico
Os componentes de vedação e/ou caixa de vedação tem a função de impedir a passagem de
líquido, ar ou qualquer corpo estranho na região onde o eixo atravessa a carcaça, permitindo o
isolamento entre os meios internos e externos da bomba.
As formas de vedação mais utilizadas em bombas são a vedação estática e a vedação dinâmica.
A vedação estática acontece quando se tem duas peças sem movimento entre si, mas precisam
ser vedadas. Normalmente, pode ser utilizada vedação do tipo O-Ring ou juntas de vedação. As
juntas de vedação têm a vantagem de se adaptarem facilmente a qualquer tipo de união, mesmo
irregulares, velhas ou desgastadas; já os O-Ring são mais utilizados devido à facilidade de montagem
e manutenção, eventualmente permitindo até a sua reutilização.
A vedação dinâmica é utilizada para vedar peças móveis ou rotativas e pode ser dividida em radial,
pelo uso de gaxetas, e axial, que faz uso de selos mecânicos. Nesse material serão especificados
somente esses últimos.
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Os selos mecânicos têm a finalidade de impedir a passagem do líquido ao longo da interface de
duas superfícies de movimento rotativo. Normalmente, uma superfície permanece estacionária
(parada) enquanto a outra gira junto com o eixo. Uma grande vantagem em adotar selos mecânicos
é que a lubrificação de suas pistas de deslizamento é feita pelo próprio líquido bombeado.
A geometria dos selos mecânicos pode variar de acordo com os modelos comercializados pelos
diversos fabricantes, porém, as partes fundamentais normalmente serão semelhantes em geometria
e função.
Na figura 8 é possível visualizar as partes que compõem o selo mecânico.

Figura 8 – Componentes dos selos mecânicos

1. Face estacionária: Esta parte é fixada na carcaça.
2. Face rotativa: Esta parte é fixada no eixo do acionador.
3. Mola: Tem a função de manter o contato entre as faces estacionária e rotativa.
4. Vedação Primária: acontece “naturalmente” em função da geometria das duas faces,
estacionária e rotativa, estarem em contato perfeito, impedindo a passagem do líquido,
por meio da formação de um filme lubrificante (que nada mais é do que uma barreira
que o próprio líquido forma);
5. Vedação Secundária: é feita por meio de elastômeros presentes nos componentes
das faces estacionária e/ou rotativa.
Na figura 9 são apresentados alguns exemplos de geometrias de selos mecânicos disponíveis
comercialmente.

Figura 9 – Exemplos de selos mecânicos

WWW.FAMAC.IND.BR
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Em relação aos materiais de fabricação dos selos mecânicos, as faces rotativa e estacionária,
bem como a borracha de vedação são produzidas de diferentes materiais; ou seja, dependendo do
líquido que for bombeado, deve-se escolher um selo mecânico cujos materiais de fabricação sejam
compatíveis com a aplicação.
A tabela 4 aponta os materiais mais comumente utilizados na fabricação de selos mecânicos.
Tabela 4 – Materiais de selos mecânicos

A tabela 5 sugere as principais aplicações para cada selo mecânico, considerando os materiais
sempre na seguinte ordem: face rotativa, face estacionária e borracha de vedação.
Tabela 5 – Sugestão de aplicação de selo de acordo com os materiais constituintes

Por exemplo: um selo mecânico GCB tem como materiais constituintes o grafite (G) na face rotativa,
WWW.FAMAC.IND.BR
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a cerâmica (C) na face estacionária e a vedação feita de borracha nitrílica - BunaN (B) e é apropriado
apenas para uso em água limpa a temperatura menor que 60 graus.
No caso das bombas submersíveis, existem modelos que possuem caixa de selagem com selos
mecânicos simples ou duplos, com materiais específicos, para aplicação em líquidos abrasivos com
a presença de sólidos. Nesses equipamentos o selo mecânico é montado em uma câmara de óleo,
com propósito de manter o selo lubrificado e refrigerado. Na figura 10 é possível observar esse tipo
de sistema de vedação, composto por um selo mecânico duplo.

Figura 10 – Sistema de vedação da bomba submersível FBS-NG da FAMAC
Para que o selo mecânico mantenha as funções e o tempo de uso esperados, os dimensionais
e tolerâncias de montagem como perpendicularismo, concentricidade, paralelismo, batimento
e rugosidade devem ser rigorosamente observados. Para tanto, é fundamental observar as
especificações do fabricante da bomba antes de realizar a substituição do selo mecânico, garantindo
que o funcionamento e tempo de vida permaneçam de acordo com o projeto original.
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5. FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS
A bomba centrífuga tem como base de funcionamento a criação de duas zonas de pressão
diferenciadas, uma de baixa pressão (a sucção) e outra de alta pressão (o recalque). Para que
ocorra a formação destas duas zonas distintas, é necessária a transformação da energia mecânica
fornecida pela máquina motriz (o motor), primeiramente em energia cinética, a qual irá deslocar o
fluído, e posteriormente em energia de pressão, a qual irá adicionar carga ao fluído para que ele
vença as alturas de deslocamento.

SUCÇÃO
BAIXA PRESSÃO

RECALQUE
ALTA PRESSÃO

Figura 11 – Como funcionam as bombas centrífugas
A bomba centrífuga necessita ser previamente enchida com o líquido a bombear, isto é, deve ser
escorvada, caso isso não seja feito, não haverá sucção nem, consequentemente, bombeamento
do líquido.
Logo que se inicia o movimento do rotor e do líquido contido nos
canais formados pelas pás, a força centrífuga decorrente deste
movimento cria uma zona de maior pressão na periferia do rotor
e, consequentemente, uma de baixa pressão na sua entrada,
produzindo o deslocamento do líquido em direção à saída dos
canais do rotor e à boca de recalque da bomba.
No QRCODE é possível assistir um video demonstrativo do
funcionamento do motor.
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6. SEGMENTOS DE MERCADO

6.1. Construção Civil
O segmento da construção civil é abrangente e
engloba obras de infraestrutura (estradas, pontes,
portos, aeroportos etc.) e construções residenciais,
prediais e industriais. Devido a esse amplo escopo,
as aplicações para bombas e motobombas são as
mais diversas.
Por ser um segmento que envolve obras, a
utilização desses equipamentos se dá em função
daquilo que se está construindo. As aplicações
mais comuns são:
•

no âmbito residencial, o bombeamento de cisternas para caixa d’água elevada, a
sucção de poços artesianos, o bombeamento de esgoto para a rede de coleta, piscinas
e banheiras de hidromassagem;

•

no âmbito predial, além das similares ao residencial acrescentam-se a pressurização
para andares superiores, o sistema de combate a incêndio, o rebaixamento do
lençol freático, lavações e a drenagem do fosso dos elevadores, sapatas e garagens
subterrâneas, tanto na construção quanto em caso de inundações; e

•

no âmbito das obras de infraestrutura, a drenagem de águas residuais e o rebaixamento
do lençol freático são as aplicações mais comuns.

6.2. Indústria de Manufatura
Outro segmento de mercado que faz uso de bombas
e motobombas são as indústrias de manufatura.
Nesse caso, as fabricantes originais do equipamento
ou indústrias OEM (do original, em inglês Original
Equipment Manufacturer) produzem as bombas e
motobombas, que posteriormente são vendidas
para as indústrias de manufatura que as usam
como componentes para a fabricação de seus
próprios produtos.
Dessa forma, para esse tipo de indústria as
bombas são utilizadas como insumo de produtos
manufaturados, esses posteriormente vendidos ao
varejo ou usuário final.
WWW.FAMAC.IND.BR
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Muitas vezes, para indústrias de manufatura de grande porte, as bombas ou motobombas são
fabricadas pelas OEM seguindo as configurações específicas requeridas por aquelas, por vezes,
inclusive, deixando de constar no produto a marca do fabricante.
Como exemplo, citam-se empresas como indústrias de manufatura que utilizam bombas e
motobombas como componentes, aquelas cujo produto final são:
•

cabines de pintura

•

torres de refrigeração

•

máquinas de lavação industrial

•

trocadores de calor

•

sistemas de filtragem e osmose reversa

Devido a ampla abrangência, os tipos de bombas aplicados são os mais diversos, modelos de
bombas convencionais com variadas características. Há casos, como mencionado anteriormente,
que são fabricadas bombas especiais para atender necessidades específicas das empresas de
manufatura.

6.3. Indústria Alimentícia
O processamento de alimentos é o conjunto
de operações requeridas para realizar a
extração do máximo potencial nutricional de
um produto com redução de contaminação
por microrganismos ou agentes patógenos
no decorrer de todo o processo. Dessa
maneira, a qualidade e a confiabilidade dos
equipamentos que realizam o transporte dos
alimentos são essenciais, desde a fábrica
até o consumidor final. Soma-se a isso
a necessidade de higienização facilitada
e frequente pela qual os componentes
precisam passar.
O bombeamento é uma maneira economicamente interessante e prática de deslocamento de
matérias-primas e produtos acabados utilizados na indústria alimentícia. Esse processo pode
ser utilizado tanto para produção, quanto para o empacotamento e higienização de materiais. Em
qualquer desses casos, faz-se uso de motobombas especialmente desenvolvidas para esse fim,
tendo características construtivas particulares, como o motor produzido em aço inoxidável com
pintura antimicrobiana e antibacteriana.
Dentre as inúmeras aplicações na indústria alimentícia destacam-se o bombeamento de água
potável e outras bebidas e o bombeamento de componentes para a produção de diversos produtos
como molhos, laticínios e produtos para confeitaria, por exemplo.
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18

BOMBAS E MOTOBOMBAS

6.4. Indústria Química e Farmacêutica
Nas aplicações em indústrias químicas e
farmacêuticas, as motobombas geralmente
bombeiam líquidos especiais que podem
reagir de diferentes formas com o material
que constitui o equipamento. Dependendo, por
exemplo, se o líquido bombeado for mais ou
menos ácido, os elementos que constituem a
bomba poderão sofrer alterações.
Desta forma, é preciso conhecer em detalhes
o produto a ser bombeado no que tange a
composição, concentração, pH, temperatura,
viscosidade e densidade, para assim definir
com maior propriedade, o material mais
indicado para a produção da motobomba.
A aplicação mais comum para bombas
nas indústrias química e farmacêutica é o
bombeamento de produtos. Outras aplicações
específicas incluem ainda a dosagem, a
mistura e o aquecimento ou resfriamento de
diversos tipos de soluções.

6.5. Agroindústria
A agroindústria é o setor da economia que envolve
uma ampla cadeia de atividades, desde a plantação,
a pecuária e a piscicultura, até a industrialização de
produtos oriundos dessas indústrias.
Na agricultura, a água é imprescindível, logo,
os sistemas de transporte desse líquido devem
ser planejados para cada tipo de aplicação, com
propósito de obter melhores resultados tanto na
operação quanto no produto final.
As motobombas utilizadas na agroindústria tem uma ampla abrangência, podendo ser bombeado
tanto água limpa quanto água turva ou bruta.
Usadas em aplicações dos mais variados portes, para fins diversos como irrigar, transferir, lavar,
pulverizar, nebulizar, assim como no alagamento de grandes áreas. Destaque para aplicações
específicas como o bombeamento de chorume, a fertirrigação e o biodigestor.
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Ainda na indústria agrícola, destaca-se a hidroponia, que é a técnica de cultivar plantas sem solo.
As raízes recebem uma solução nutritiva balanceada que contém água e todos os nutrientes
essenciais ao desenvolvimento da planta. A água com os nutrientes fica em um circuito fechado e
uma motobomba tem a função de ficar circulando esse composto.

6.6. Saneamento
Define-se saneamento básico
como a infraestrutura e serviços
de distribuição de água
potável, coleta e tratamento
de esgoto, drenagem urbana
e coleta de resíduos sólidos.
Os serviços de saneamento
impactam
diretamente
na
saúde, qualidade de vida e
no desenvolvimento social e
econômico da população.
Excluindo-se a coleta de
resíduos sólidos, os demais
sistemas
de
saneamento
envolvem o bombeamento de
líquidos.
O processo convencional de tratamento de água se dá basicamente em três etapas que vão garantir
a disponibilidade de água potável para a população. Na captação, a água encontrada na natureza
é retirada de reservatórios e direcionada à uma Estação de Tratamento de Água (ETA), onde são
removidas impurezas para que a água se torne potável. A partir de então, a água segue para as
redes de distribuição em que os consumidores estão conectados para que recebam a água pronta
para o consumo.
Em um sistema de esgotamento sanitário, infraestruturas, equipamentos e serviços são utilizados
para coletar, tratar e transportar os esgotos domésticos, dando a eles uma destinação final
conveniente e segura. Nesse sistema as Estações de Tratamento de Esgoto (ETE) recebem a
água com impurezas vindo das casas, empresas e indústrias e devolvem o líquido tratado em
conformidade com os padrões exigidos pela legislação ambiental.
Além das aplicações usuais em saneamento, como a captação e distribuição de água e tratamento
de esgoto, citam-se também a drenagem para controle de enchentes e inundações, além da extração
de água de locais como rios, mares, lagos e barragens.
As bombas para saneamento devem ser dotadas de sensores capazes de indicar quando as
manutenções preventiva e corretiva devem ser realizadas, antes que uma parada obrigatória seja
necessária. Assim, uma manutenção programada e com todos os componentes disponíveis, permite
que o equipamento volte à operação em poucas horas, algo de fundamental importância nesse
segmento.
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6.7. Solar
A tecnologia para bombeamento de água utilizando
energia solar vem se desenvolvendo rapidamente,
devido ao fato de ser uma energia renovável, limpa
e sem restrições de uso.
Nesse caso, o sistema de bombeamento é instalado
off-grid, ou seja, desconectado da rede de energia
elétrica, aproveitando a radiação solar incidente
nos módulos (placas) solares. Os módulos geram
energia em corrente contínua que é enviada para um
inversor de frequência que por sua vez transforma
essa energia em uma corrente alternada trifásica.
A motobomba recebe essa energia do inversor de
frequência, fornecendo assim o bombeamento para
a rede hidráulica.
Esse sistema pode ser aplicado em instalações
residenciais e prediais, para o abastecimento de
caixas d’água, fontes e cascatas ornamentais, assim
como no setor agrícola, para pequenas irrigações.
Por usar energia gratuita, limpa e renovável, outra grande vantagem desse sistema é a facilidade de
instalação, inclusive em locais remotos. Esse foi o caso das comunidades de Umbuzeiro e Caraíba
da cidade de Paulistana, no interior do Piauí. Antes da instalação dos sistemas de bombeamento
alimentado por energia solar, os moradores dessas comunidades rurais precisavam retirar água
manualmente de poços artesianos com cerca de 60 metros de profundidade. A diretoria da FAMAC,
sensibilizada com a situação precária desses moradores, retratada em uma reportagem do programa
Globo Rural, entrou em contato com a Câmara Municipal de Vereadores e fez a doação de dois
sistemas completos de bombeamento alimentados por energia solar para atender às comunidades,
além de disponibilizar uma equipe técnica que acompanhou todo o processo desde a análise do
local, instalação e fornecimento de água pela energia gerada pela motobomba.

Engenheiro da FAMAC com a comunidade de Paulistana (PI)
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7. PRINCIPAIS APLICAÇÕES

7.1. Bombeamento de um reservatório para outro
Essa é a aplicação mais usual para uma motobomba centrífuga, que é o deslocamento de um fluido
de um local para outro, como o bombeamento de uma cisterna ou poço para uma caixa d’água ou
de um rio para um reservatório ou lagoa, dentre outras aplicações.
Neste tipo de aplicação cabe utilizar bombas centrífugas mono ou multiestágio, nas configurações
horizontal, vertical ou submersível.

A FAMAC disponibiliza ao mercado diversos modelos de
bombas para tal finalidade. Destaque para a linha FGN que
entrega mais pressão com menor potência, o que, na prática,
gera um menor consumo energético para o cliente final.

7.2 Tratamento de Esgoto
O tratamento de esgoto é
uma medida de saneamento
básico essencial para garantir
qualidade de vida para a
população. O esgoto não
tratado polui fontes de captação
de água, contamina rios, lagos,
represas e mares pelo depósito
excessivo de sedimentos e
micro-organismos
nessas
águas,
contribuindo
para
a propagação de doenças
como
esquistossomose,
leptospirose, cólera e doenças
dermatológicas. Já o esgoto
tratado passa por diversos
procedimentos determinados por legislação ambiental para assegurar que o seu descarte não
prejudique o meio ambiente.
Em locais com desnível de solo, nos quais a Estação de Tratamento de Esgoto esteja em um
nível (altura) mais elevado do que a saída de esgoto, são instaladas estações elevatórias, com
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propósito de transferir os esgotos existentes em um ponto mais baixo para outro mais elevado da
cidade. As estações elevatórias contam com bombas hidráulicas e equipamentos elétricos capazes
de aumentar a pressão do líquido e assim ser possível bombeá-lo até a ETE.
O tratamento de esgoto consiste na remoção de poluentes e a forma como será realizado depende
das características físicas, químicas e biológicas do líquido esgotado. Tratamentos mecânicos
separam e removem sólidos em suspensão do esgoto, enquanto que os tratamentos biológicos
utilizam microrganismos para dissolver substâncias orgânicas e quebrar os compostos de nitrogênio.
O tratamento mecânico é feito por fases para coleta de sujeira, chamadas de gradeamento. Se
inicia com um gradeamento maior, para filtrar sujeiras de grande porte, até o gradeamento menor,
que filtra as sujeiras menores. Na fase final, onde a sujeira mínima estabelecida decanta, o líquido
que sobra, o chorume, é tratado quimicamente e devolvido novamente ao meio ambiente.
Pode parecer simples, porém é um processo que leva até vinte dias para que sejam retirados todos
os dejetos.
Montar o melhor sistema para realizar o descarte dos rejeitos líquidos de residências, indústrias e
outros estabelecimentos é um desafio nos dias atuais. No projeto de esgoto de qualquer edificação,
assim como no sistema de esgotamento sanitário de um município, escolher os equipamentos
certos é essencial.
O tipo do líquido bombeado definirá qual a bomba ideal em cada fase do tratamento: se é o esgoto
bruto, se já foi pré-tratado mecanicamente ou se é o líquido final, quimicamente e/ou biologicamente
tratado. É importante também conhecer detalhes como o tamanho dos sólidos, a concentração, o
pH, a temperatura e a densidade para que seja feita a seleção do equipamento necessário para
realizar o tratamento de esgoto de forma mais assertiva.
Neste tipo de aplicação é mais usual a instalação de bombas submersíveis e autoescorvantes, em
estações de tratamento ou elevatórias de esgoto, sendo as submersíveis instaladas dentro e as
autoescorvantes fora do líquido.

A FAMAC disponibiliza uma das mais completas famílias de bombas submersíveis do mercado.
Destaque para a linha de motobombas FBS-NG, constituídas com motor de funcionamento a seco,
sem óleo, prática inovadora no Brasil e de acordo com as tendências globais de disponibilização de
produtos ambientalmente mais sustentáveis.
As bombas FBS-NG possuem selo duplo com as faces em carbeto de Silício. Este tipo de selo é
ideal para aplicações que possuam material abrasivo no fluído bombeado, como areia, comum em
WWW.FAMAC.IND.BR

23

BOMBAS E MOTOBOMBAS

áreas litorâneas. O selo mecânico é montado em uma câmara de óleo vegetal biodegradável, na
qual consta também um sensor de umidade. Este sensor fica ligado à central de monitoramento
FAMAC, por meio do cabo de ligação da bomba. A central informa através de alerta visual uma
possível entrada de água na câmara do selo. Este aviso prematuro possibilita que a bomba seja
retirada para manutenção antes que a água atinja o motor, evitando danos.
Também é padrão em todas as bombas FBS-NG, mesmo em modelos com motores trifásicos, a
montagem de um protetor térmico automático. Este protetor é montado dentro do motor e protege
este contra sobreaquecimentos ou sobrecargas do sistema elétrico. O dispositivo desliga a bomba
automaticamente se o motor atingir determinada temperatura ou corrente elétrica. A bomba volta
a religar assim que o motor esfria. A FAMAC é pioneira no Brasil no uso desta tecnologia vinda
diretamente do Japão e antes só vista em equipamentos importados.
Com as mesmas características da família FBS-NG, um diferencial que a
FAMAC traz para essa aplicação são as motobombas modelo FBS-NG-JAC,
que possuem ainda um sistema triturador montado na entrada da bomba. Sua
capacidade de trituração atende aplicações em águas residuais contendo
sólidos como plásticos, pedaços de tecidos e restos de comida. Para conhecer
sobre o produto, assista ao vídeo disponível no QRCODE a seguir.

7.3. Tratamento de Água
O tratamento de água é feito
sequencialmente em estágios que
contemplam procedimentos químicos
e de filtragem e tem como propósito
tornar a água potável, livrando-a de
qualquer tipo de contaminação e
evitando a transmissão de doenças.
Adicionalmente aos procedimentos, são
realizados diversos testes que incluem
PH, turbidez, quantidade de cloro,
temperatura, alcalinidade, metais, odor
e cor, para atestar que a água tratada é
própria para o consumo humano.
As bombas podem ser usadas em todos
os estágios do tratamento de água:

•

na captação de água de reservatórios como rios, lagos e poços;

•

no transporte da água em seu estado natural para as Estações de Tratamento de Água
(ETAs); e

•

no bombeamento da água já tratada e armazenada, em reservatórios impermeabilizados
e fechados, para o sistema de distribuição.
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Neste tipo de aplicação são utilizados diferentes tipos de bombas centrífugas. A definição de qual
tipo usar vai depender do estágio do processo de tratamento de água em que ela será instalada.
Na captação da água, as bombas submersíveis são mais comumente usadas, pois sua instalação é
mais simples. Se optar pelo uso de bombas de superfície, será necessário construir uma estrutura
adequada para tal, como um trapiche, uma balsa ou algum outro tipo de estrutura que suporte a
instalação do equipamento.
Durante o tratamento da água, as opções de bombas são as mais variadas, dependendo da
necessidade específica de cada estação.
Na distribuição da água tratada há duas possibilidades:
•

o uso de bombas centrífuga, mono ou multiestágio, para o bombeamento de um
reservatório para outro mais elevado, de onde o líquido será distribuído por gravidade;
ou

•

o uso de bombas multiestágio para pressurizar a linha de distribuição (booster).

A FAMAC tem produtos para atender às demandas em
todas as etapas do processo de tratamento de água. Em se
tratando da distribuição, indicam-se as motobombas da linha
FN, monobloco ou mancalizadas, de 2 ou 4 polos, com ampla
variação de curvas hidráulicas.

7.4. Combate a Incêndio
As bombas para combate a incêndio
são responsáveis pelo abastecimento
de água para a rede de hidrantes e
chuveiros automáticos, os sprinklers.
Estas não devem ser utilizadas para
outras situações além do combate a
incêndio.
Existem várias normas sobre combate
a incêndio vigentes no Brasil, sendo
a NBR 13714 e a NBR 10897 as que
trazem as orientações sobre a instalação
hidráulica contra incêndio. De acordo com as normas, as bombas utilizadas devem ser do tipo
centrífugas acionadas por motor elétrico ou a combustão.
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Conforme as normas, em um sistema de combate a incêndio são usadas as seguintes bombas:
•

bomba de reforço: destinada a fornecer água aos hidrantes e sprinklers mais
desfavoráveis hidraulicamente, quando estes não puderem ser abastecidos somente
pelo reservatório elevado;

•

bomba principal: destinada a recalcar água para os sistemas de combate a incêndio; e

•

bomba de pressurização Jockey: instalada junto às demais bombas que compõem o
conjunto de combate a incêndio, nos casos em que for necessário manter a rede do
sistema devidamente pressurizada.

Figura 12 – Conjunto de combate a incêndio
A bomba principal e a de reforço, quando essa for utilizada, devem ter bitola mínima de 2,5 polegadas,
independentemente da forma de alimentação de energia do sistema principal de combate a incêndio.
A alimentação elétrica das bombas de incêndio deve ser independente do consumo geral, de forma
a permitir o desligamento geral da energia elétrica, sem prejuízo do funcionamento do motor da
bomba de incêndio. Na falta de energia da concessionária, as bombas de incêndio acionadas por
motor elétrico podem ser alimentadas por um gerador a diesel.
Faz-se necessário salientar que a instalação de sistemas de combate a incêndio é bastante
específica, sendo necessário o serviço de profissionais especializados, conhecedores das normas
aplicáveis e as instruções técnicas estaduais, pois são essas que irão determinar os parâmetros
para aprovação da instalação pelos órgãos responsáveis.

Para essa aplicação a FAMAC comercializa com grande
representatividade no mercado nacional a linha FNI de
motobombas centrífugas monoestágio de eixo horizontal,
monobloco ou mancalizadas, com ampla variação de curvas
hidráulicas.
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7.5. Caldeiras
As caldeiras possuem a finalidade
principal de gerar vapor. Para isto é
necessário confinar água na caldeira e
aquecê-la sob pressão até o ponto em
que seja possível canalizar o vapor para
os tubos de saída. A água aquecida
é bombeada na caldeira através de
motobombas específicas para tal
aplicação, sendo estas produzidas com
materiais que suportam temperatura e
pressão apropriadas para esse fim.
Neste tipo de aplicação utilizam-se as bombas multiestágio com rotor em ferro fundido, inox ou
bronze e o selo mecânico deve suportar altas temperaturas.

A FAMAC disponibiliza ao mercado para essa
aplicação as motobombas da linha FMX, construídas
com rotor e eixo em aço inoxidável, o que proporciona
maior durabilidade e confiabilidade ao produto.

7.6. Drenagem
As motobombas usadas na drenagem têm
por finalidade drenar o líquido de um local
para outro, podendo o líquido ser água limpa
ou suja, misturada com elementos abrasivos
leves.
Em geral são bombas de simples instalação e
manuseio, vantagem interessante uma vez que
são equipamentos necessários geralmente em
lugares de difícil acesso.
As bombas de drenagem são usadas nos mais variados segmentos, especialmente na construção
civil. Em obras de infraestrutura usam-se tais equipamentos na preparação dos terrenos para
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construção de estradas, pontes, túneis e barragens, por exemplo, para o bombeamento de qualquer
tipo de líquido residual. Em construções residenciais, prédios e indústrias, tais equipamentos são
usados em cisternas, águas servidas e para drenagem de líquidos acumulados inadequadamente
em algum lugar. Em geral, a água removida por essas bombas segue para a rua e caixa de águas
pluviais da cidade, porém muitas vezes pode ser armazenada para reutilização, por exemplo, em
lavações e regas.
Empresas de óleo e gás e também de mineração fazem uso frequente de bombas para drenagem.
Como outros exemplos é possível citar o uso para rebaixamento do nível de um lençol freático, no
bombeamento de água de açudes e no escoamento de águas pluviais.
Neste tipo de aplicação é mais usual a instalação de bombas submersíveis e autoescorvantes.
Para essa finalidade, a FAMAC comercializa os modelos
GD e GDR. Possuem rotores feitos com estrutura em
aço cromo revestido com borracha de uretano, que
oferece uma resistência extra ao desgaste provocado
por fluídos abrasivos. Destaque também para a linha
AS, com rotor em aço cromo, especial para aplicações
de grande porte, como em mineradoras, por exemplo.
Para a mesma finalidade, a FAMAC conta ainda com
as linhas FBZ e SPC de bombas de superfície, cujo
maior diferencial é a rápida velocidade de autoescorva.

7.7. Irrigação
A irrigação é uma prática agrícola de
fornecimento de água limpa, em quantidade
ideal para cada tipo de cultura e no momento
adequado. Juntamente com outras práticas
da agroindústria, busca alcançar o máximo
de produtividade, reduzir perdas na
produção, minimizar os riscos climáticos e
meteorológicos, como a seca e a estiagem
e também auxiliar na aplicação de insumos.
São basicamente quatro métodos usados: por superfície, por aspersão, a localizada e a subirrigação.
A escolha do método ideal deve levar em conta aspectos como clima, topografia, tipo de solo e a
cultura que será irrigada, além das condições financeiras e tecnológicas do produtor agrícola.
Na irrigação por superfície, a distribuição da água acontece por gravidade na superfície do solo, ou
seja, a água é lançada diretamente no solo.
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A irrigação por aspersão é como a simulação da chuva. Um
aspersor expele água para o ar e por resistência aerodinâmica,
essa água se transforma em gotículas que caem sobre o solo e
nas plantas.
Na irrigação localizada, a água é aplicada na superfície do solo,
por meio de emissores que direcionarão a água para a área
ocupada pelas raízes das plantas, formando nesse local uma
área úmida e de forma que a folhagem e o tronco das plantas
não fiquem molhados. Os emissores podem ser instalados
pontualmente (gotejadores), superficialmente (micro aspersores)
ou de forma linear e as características físicas e estrutura do solo
é que vão definir quais e quantos emissores serão necessários
para cada aplicação.

Irrigação por gotejamento

Já na subirrigação, a água é aplicada abaixo da superfície do
solo, diretamente nas raízes das plantas, por meio da ascensão
capilar. Nesse caso, o lençol freático deve ser mantido a uma
profundidade tal que permita obter a melhor combinação entre
água e ar adequados à raiz da cultura plantada.
Sistemas de irrigação podem combinar diferentes métodos. Além
disso, fertilizantes e alguns defensivos podem ser aplicados
juntamente com a água irrigada.

Irrigação por aspersão

Em sistemas de irrigação as bombas mais comumente utilizadas
são as bombas centrífugas horizontais mono e multiestágio.
A FAMAC tem soluções para atender diferentes tipos de irrigação
para toda a cadeia produtiva agrícola ou pecuária, com as linhas
FGN, FEI, FN, FPA, FMG e FMX. Com potências que vão de 1/3
a 500,0 cv, atende com abrangência e eficiência todo o setor do
agronegócio, desde a agricultura familiar até a comercial.

Irrigação por canhão

Irrigação por pivô central
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7.8. Nebulização
Nebulização é um processo de aspersão de líquidos,
principalmente água, para climatização de ambientes
como aviários, chiqueiros e também em áreas com
grande circulação de pessoas.
Para isso, são utilizados bicos aspersores, tal como
na irrigação, porém com orifícios de menor espessura
e em decorrência da necessidade de aplicação de
pressão mais elevada para a passagem do líquido,
gera gotículas ainda menores, simulando uma névoa.
Neste tipo de aplicação é mais comum o uso de
bombas multiestágio.

Para essa aplicação a FAMAC comercializa as linhas FIQ-N e FEI. As motobombas monoestágio
da linha FIQ-N contemplam injetor interno, o que proporciona uma maior altura manométrica, ideal
para sistemas que necessitam de maior pressão e menor vazão, como é o caso da nebulização.
Para aplicações de maior dimensão, como suinocultura e avicultura industriais, são indicadas as
motobombas multiestágio da linha FEI.

7.9. Pressurização
Quando a pressão da água em redes de abastecimento não é suficiente ou inexistente, como acontece
em residências, prédios, hotéis, condomínios, indústrias e sistemas de irrigação, é necessário
instalar uma bomba para pressurizar essa rede. A bomba por si só não compreende dispositivos
para seu acionamento e controle. Sendo assim é necessário um Sistema de Pressurização. Existem
dois sistemas alternativos:
Sistema de Pressão Variável On-Off. Nessa solução a motobomba trabalha sempre em 100% de
sua capacidade quando acionada. Compõem esse sistema:
•

Bomba, podendo ser utilizado qualquer tipo de bomba, porém as mais comuns são as
centrifugas de superfície (horizontais ou verticais, mono ou multiestágio);
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•

Conexões hidráulicas;

•

Válvula de retenção, que evita a volta da água já bombeada, protegendo a bomba
contra rotações invertidas;

•

Tanque de expansão, que aumenta a elasticidade do sistema, protegendo a bomba
contra o golpe de aríete; e

•

Dispositivo de acionamento e desligamento, para o qual existem duas alternativas.
1. Pressostato mecânico: detecta a pressão da água na rede hidráulica através
de uma mola. Essa mola é calibrada na fábrica para ligar a bomba quando a
pressão atingir um valor mínimo e desligar a bomba quando a pressão atingir
um valor máximo.
2. Controlador automático: também denominado pressostato eletrônico, aciona
a bomba quando a pressão detectada pelo sensor eletrônico integrado atinge
o valor mínimo determinado e desliga a bomba quando detectada a ausência
de fluxo, protegendo a bomba contra o trabalho a seco, desligando-a em caso
de falta de água.

Sistema de Pressão Constante. A bomba opera proporcionalmente à demanda, regulando as
rotações do motor para manter a pressão da rede constante. Essa solução é composta pelos
mesmos elementos do sistema on-off, sendo o dispositivo de acionamento um controlador
automático associado a um componente fundamental: o inversor de frequência, que detecta a
pressão da água na rede por meio de
um transdutor de pressão. Com base
na informação recebida, aumenta ou
diminui a velocidade da bomba conforme
o consumo de água na rede, mantendo
assim a pressão configurada sempre
constante, gerando economia de água e
energia.
A integração e gestão de todos os
elementos desse sistema podem
ser feitas por um painel de controle
externo ou por uma placa eletrônica.
Diferentemente
dos
sistemas
de
pressão constante convencionais, nos
mais modernos esses elementos são
projetados, desenvolvidos e integrados
em um único equipamento, em versão
de superfície ou submersível.
Na figura 13 é possível visualizar na
parte superior um sistema de pressão
constante convencional e na parte
inferior um mais moderno.
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A figura 14 apresenta um exemplo no qual, com a vista explodida, é possível ver todos os
componentes que fazem parte de um sistema de pressão constante com placa eletrônica integrada
sem painel de controle externo.

Figura 14 – Vista explodida de um sistema de pressão constante
É importante ressaltar também que, em caso de alta demanda de água, como em condomínios,
hotéis e hospitais, por exemplo, pode ser necessário utilizar um grupo de duas ou mais bombas
instaladas conjuntamente em paralelo, garantindo assim, o abastecimento. Nesses casos, se torna
ainda mais importante a gestão centralizada dos vários elementos do sistema, apresentando-se a
necessidade de comunicação entre as múltiplas bombas.

A FAMAC trouxe para o mercado brasileiro a linha de pressurização ESYBOX da DAB Pumps,
desenvolvida especialmente para pressurizar a rede de abastecimento de água de residências,
prédios, hotéis e condomínios, podendo também ser usada em indústrias e irrigações. Compõem a
linha os produtos: ESYBOX, ESYBOX Mini, ESYBOX Max e ESYBOX Diver.
Utilizam componentes de alta tecnologia e eficiência, o que proporciona pressão constante, além
de economia de energia e água.
A linha ESYBOX possui certificados de potabilidade da água, atestando que a água que sai do
equipamento tem a mesma qualidade da água que entra, ou seja, ela não é contaminada pelo
equipamento, sendo adequado, portanto, para uso com água potável em qualquer aplicação.
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Todos os equipamentos da linha contam com as devidas proteções de segurança para garantir que a
bomba se proteja em situações como funcionamento a seco, baixas temperaturas (anticongelamento),
picos de voltagem, anticiclo, entre outros.
Os produtos da linha ESYBOX são muito silenciosos (45dB em uso normal) devido à refrigeração
do motor à água, aos pés antivibratórios e a eletrônica de ponta. Essa refrigeração do motor permite
a instalação em espaços fechados como armários ou caixas, que não possuam muita troca de ar.
Tem dupla entrada de sucção e dupla saída de impulsão permitindo a instalação vertical, horizontal
ou com suporte na parede, economizando ainda mais espaço. Portanto, graças ao seu tamanho
compacto, a instalação é possível em locais de espaço reduzido.

O sistema Wi-Fi permite integrar mais de um ESYBOX em uma mesma instalação, permitindo o
agrupamento de até 4 equipamentos instalados em paralelo. Todos os parâmetros operacionais
são exibidos no display LCD, o que facilita a visualização e o ajuste de diferentes configurações de
acordo com a demanda.
Para conhecer mais sobre os produtos, assista os vídeos de apresentação disponíveis nos
QRCODES a seguir.

ESYBOX

WWW.FAMAC.IND.BR

ESYBOX Max
33

ESYBOX Diver

BOMBAS E MOTOBOMBAS

7.10. Piscinas e Hidromassagens
As motobombas utilizadas em piscinas têm o
propósito de impulsionar a água e fazer com que
ela circule. As bombas possibilitam os processos de
filtragem, recirculação e drenagem da água assim
como a retrolavagem da areia do filtro.
Por serem instaladas em conjunto com os
equipamentos filtrantes, são fundamentais para
a realização do tratamento de água, pois a
movimentação da água em função do trabalho
realizado pela bomba contribui para que os produtos
químicos utilizados se espalhem por todo volume.
As bombas podem ainda ser utilizadas no funcionamento do aquecimento elétrico ou solar da água,
assim como para acionar jatos ou cascata.
O mesmo acontece com as bombas para banheiras de hidromassagem. A bomba é responsável
pela circulação da água, possibilitando jatos de água ou ar direcionados, de acordo com o modelo
da banheira.
Em ambos os cenários, para definir qual a bomba mais adequada, deve-se levar em consideração o
volume de água da piscina ou hidromassagem, o diâmetro do encanamento e, no caso das piscinas,
o tamanho do filtro. Neste tipo de aplicação são usadas bombas monoestágio autodrenantes,
próprias para esse fim.
Para banheiras de hidromassagem e ofurôs, a FAMAC conta com a
linha FHG. As motobombas são construídas com tecnopolímero de alta
resistência, ideal para essa aplicação.
Para piscinas, a FAMAC conta com algumas linhas de
motobombas e filtros. Destaque para os modelos Silen e a Silen
Plus. Com suas características diferenciadas - motor IP55,
caixa de ligação vedada, eixo e parafusos em aço inoxidável,
rolamentos com blindagem à umidade e base construída em
tecnopolímero, são ultrassilenciosos, além de serem resistente a
agentes atmosféricos.
Além de tudo isso, a Silen Plus conta com um inversor de frequência
incorporado, o que permite um ajuste adequado para cada ciclo
de trabalho e garante economia de energia e água. Outro fator
relevante em questão de segurança é que, quando a sucção for
obstruída (com o entupimento do ralo, por exemplo) o inversor de
frequência desacelera a bomba, diminuindo sua força de sucção.
Esse sistema de segurança pode evitar acidentes em que objetos,
pessoas ou animais fiquem presos ou sejam sugados.
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7.11. Fontes
As fontes de água geralmente possuem
bicos que fazem o direcionamento da água
de acordo com sua característica construtiva
que variam em pressão, vazão e também
podem ter algum defletor no bico para fazer
com que a água tenha um formato decorativo
desejado. Pode-se também associar vários
bicos em série, paralelo ou ambos, para se
conseguir o efeito desejado. Se a aplicação exigir maior quantidade de bicos, maior então deverá
ser a capacidade da motobomba para conseguir atender à necessidade total.
Para este tipo de aplicação são utilizadas bombas submersíveis.
Para essa aplicação a FAMAC conta com a linha FBS-NG, ideal para
aplicações em espelhos d’água, cascatas e fontes ornamentais. Os
produtos são construídos em ferro fundido e podem se manter ligados
initerruptamente, sem necessidade de removê-los do local.

7.12. Lavação
Outra aplicação de bombas se dá nos
mais diversos tipos de lavação, seja de
veículos, pátios, construções, aviários e
chiqueiros.
Neste tipo de aplicação é mais comum o
uso de bombas multiestágio.

Para lavações comerciais e industriais a FAMAC disponibiliza ao mercado as linhas FEI e FMX,
compostas por motobombas com pressão e fluxo de água suficientes para formar as lâminas de
água que levam os resíduos para fora.
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8. INSTALAÇÃO
Determinada a aplicação é hora de definir o tipo de bomba adequada e o modelo apropriado, de
forma que atenda a necessidade de pressão e vazão de água requerida pelo sistema.
Para definição do modelo apropriado é necessário calcular a altura manométrica total, variável de
fundamental importância para a seleção da bomba adequada ao sistema em questão.

8.1. Altura Manométrica Total
Altura manométrica total (AMT) pode ser definida como o “esforço” necessário para movimentar um
fluido de uma determinada posição inicial até a posição final. É a pressão necessária para fazer com
que a água flua através de uma instalação, incluindo-se o trabalho necessário para vencer o atrito
existente nas tubulações por onde o fluido se desloca.
A altura manométrica total leva em conta os desníveis geométricos de sucção e recalque e as
perdas em decorrência do atrito nas conexões e tubulações.

Figura 15 – Representação das alturas de sucção (AS) e de recalque (AR)

Matematicamente, a altura manométrica total é, portanto, calculada pela seguinte fórmula:

AMT = AS + AR + PCT
sendo AS a altura de sucção, AR a altura de recalque e PCT a perda de carga total, esta detalhada
no item a seguir.
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8.1.1. Perda de Carga Total
No escoamento de um fluido através de tubulações costuma haver perda de energia em razão de
vários fatores, a qual denomina-se perda de carga.
A perda de carga ao longo das tubulações é a energia hidráulica transformada em perdas pela
resistência oferecida pelo fluido em escoamento, em função da sua viscosidade.
A perda de carga ao longo das canalizações é proporcional ao comprimento da tubulação, da
velocidade do escoamento e da natureza das paredes da tubulação. A precisão dos resultados
teóricos depende da correta identificação do diâmetro interno dos tubos e da rugosidade do material.
Existem dois tipos de perda de carga: a distribuída (ou normal) e a localizada (ou acidental).
A perda de carga distribuída ocorre nos trechos da tubulação cujos dutos são retos e de diâmetro
constante. Ela ocorre em razão da parede dos dutos retilíneos causar uma perda de pressão distribuída
ao longo de seu comprimento, que faz com que a pressão total vá diminuindo gradativamente.
A perda de carga localizada ocorre em trechos da tubulação onde há presença de conexões,
curvas e acessórios, sejam eles válvulas, registros, bombas, turbinas ou outros. A presença desses
acessórios contribui para a alteração de módulo ou direção da velocidade média do escoamento
e, consequentemente, de pressão no local, ou seja, há aumento da turbulência no fluido e
consequentemente de perda de carga. Na prática é possível utilizar tabelas de equivalência, cujos
valores foram obtidos em laboratório, que transformam os trechos da tubulação não linear em
tubulação linear, sendo simplificado assim o cálculo da perda de carga localizada.
Para o cálculo da perda de carga total somam-se as perdas de carga distribuída e localizada
com os desníveis existentes na instalação. Todavia, na prática rotineira de dimensionamento de
bombas, quando não há necessidade de cálculos altamente precisos, são usadas tabelas práticas
disponibilizadas pelos fabricantes de motobombas, de tubulações e outros segmentos (Apêndice 1).
Nessas tabelas, geradas por equações matemáticas já consagradas no meio acadêmico, constam
os percentuais de perda de carga para o escoamento de água a temperatura ambiente, em função
do comprimento linear dos tubos e da vazão de líquido, para diferentes tipos de materiais usados
nas tubulações e condutos.
A título de ilustração, apresenta-se no Apêndice 2 um exemplo de como escolher o tipo de bomba
ideal para uma aplicação, calculando-se a altura manométrica total, considerando a perda de carga
da instalação.

8.2. Outras considerações para a instalação
Definido o modelo de bomba que irá atender às exigências do sistema, será hora de instalar o
equipamento e isso dependerá de alguns fatores como:
•

O local de instalação, para entender se há necessidade de preparação do terreno ou
compartimento;

•

A instalação elétrica existente e a exigida;

•

A instalação hidráulica existente e a exigida;
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•

As normas técnicas que devem ser seguidas no momento de instalação da motobomba,
com base nas diretrizes vigentes da ABNT e também do Ministério do Trabalho; e

•

Questões técnicas que garantirão o funcionamento adequado.

Quanto as especificidades do local e instalações elétrica e hidráulica, é determinante que sejam
sempre seguidas as instruções dadas pelo fabricante do equipamento no que diz respeito tanto à
instalação quanto à entrada em operação e funcionamento. Assim sendo, a leitura do manual do
produto é essencial.
De forma ilustrativa, é possível visualizar como são apresentadas essas especificidades nos
manuais de produtos de superfície e produtos submersíveis da FAMAC Motobombas, que podem
ser acessados por meio dos QRCODE disponibilizados a seguir.

Manual de produtos submersíveis

Manual de produtos de superfície

No que diz respeito às questões técnicas que garantirão o funcionamento adequado da bomba, fazse importante o entendimento de cavitação e golpe de aríete, os quais serão detalhados a seguir.

8.2.1. Cavitação
Cavitação é o nome que se dá ao
fenômeno de vaporização de um
líquido pela redução da pressão,
durante seu movimento.
Em um sistema de bombeamento,
o processo de vaporização
será iniciado quando o líquido
no trecho da sucção (figura 16)
atingir a pressão de vapor para
aquela temperatura; parte deste
líquido se vaporizará, formando
pequenas bolsas, bolhas ou
“cavidades” no interior das quais
o líquido se vaporiza. Estará aí
iniciado o processo de cavitação.
As bolhas de vapor são conduzidas
pela corrente líquida provocada
pelo movimento do rotor ou pelo
próprio movimento de impulsão do
fluido, até atingirem pressões mais
Figura 16 – Ilustração do trecho de sucção de uma bomba
elevadas que a pressão de vapor
(normalmente na região do rotor), onde então ocorre a implosão destas bolhas, com a condensação
do vapor e o retorno ao estado líquido.
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A cavitação é um fenômeno que ocorre nas bombas centrífugas, pois o fluido perde pressão ao
longo do escoamento na tubulação de sucção. A cavitação problemática é aquela que, no momento
da troca de estado físico (de vapor para água), o fluido já está em alta velocidade dentro do rotor, o
que provoca ondas de pressão de intensidade tal que superam a resistência à tração do material do
rotor, podendo arrancar partículas do corpo, das pás e das paredes da bomba.
Os efeitos da cavitação dependem do tempo de sua duração, da sua intensidade, das propriedades
do líquido e da resistência do material. A erosão é um efeito muito comum da cavitação e ocorre
onde as bolhas implodem e não onde elas se formam. Além da erosão, a cavitação pode aumentar
o processo de corrosão, desgastar e remover partículas e pedaços do rotor, selos e carcaça,
impactando na queda de rendimento da bomba, trepidações e ruídos.

Efeito da cavitação no rotor

Efeito da cavitação na carcaça

O ruído de uma bomba cavitando é diferente do ruído de operação normal da mesma, pois dá a
impressão de que ela está bombeando areia, pedregulhos ou outro material que cause impacto.
Esse som, na verdade, é das bolhas de ar implodindo dentro do rotor.
Para evitar a cavitação de uma bomba, é preciso diminuir a força de sucção e isso pode ser feito de
diferentes maneiras:
•

trazendo a bomba mais próxima do líquido;

•

aumentando o diâmetro da tubulação ou eliminando conexões;

•

reduzindo a vazão, diminuindo a rotação do acionador ou fechando o registro no
recalque;

•

reduzindo a pressão de vapor, por meio da diminuição da temperatura do líquido; e

•

em reservatórios fechados, aumentando a pressão na superfície do líquido no
reservatório de sucção, quando possível.

Quando possível, pode-se eliminar a cavitação, alterando-se o(s) diâmetro(s) do(s) rotor(es)
da bomba, contudo, essa alternativa só deve ser adotada em último caso, pois pode alterar
substancialmente o desempenho hidráulico do conjunto.
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Para descobrir antes da instalação se uma bomba irá cavitar ou não, é necessário fazer um cálculo
para avaliar as condições de vaporização do líquido. Trata-se do NPSH (Net Positive Suction Head),
termo em inglês sem tradução direta que em livros e artigos técnicos é denominado de força ou
carga positiva de sucção.
Para evitar problemas nas bombas, gerados pelo processo de cavitação, é necessário comparar o
NPSH disponível e o NPSH requerido.
O NPSH disponível (NPSHD) indica a pressão absoluta exercida na entrada da bomba.
O NPSH requerido (NPSHR) é resultante do projeto da bomba e indica o valor mínimo para que ela
atinja o desempenho hidráulico esperado sem que ocorra a cavitação. Em razão disso, o fabricante
precisa informar esse valor no material técnico do produto.
Em teoria, para garantir que a bomba trabalhe livre de cavitação, é necessário que o NPSH disponível
seja igual ou superior ao NPSH requerido. Na prática, recomenda-se considerar uma margem de
segurança de pelo menos meio metro de coluna d’água (mca) além do valor de NPSH requerido
para evitar a cavitação.

NPSHD ≥ NPSHR + 0,50
Para determinar o valor do NPSH disponível devem ser consideradas as condições de pressão
atmosférica local, pressão de vapor do líquido bombeado e a altura manométrica total de sucção,
da seguinte forma:

NPSHD = H0 - HV - PCS ± AS
sendo:
•

H0 a pressão atmosférica local em relação à altitude;

•

Hv a pressão de vapor da água em relação à temperatura da mesma;

•

PCs a perda de carga na sucção; e

•

AS a altura de sucção.

Após calculado o NPSH disponível, caso ele não seja maior ou igual ao NPSH requerido acrescido
da margem de segurança (0,5 mca como sugerida) e não seja possível alterar a instalação do
sistema para evitar a cavitação, deve-se verificar a possibilidade de utilizar uma bomba que tenha
um NPSH requerido menor.

8.2.2. Golpe de Aríete
O golpe de aríete é um fenômeno hidráulico causado por súbitas alterações de pressão nas
tubulações de um sistema de bombeamento.
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O golpe ocorre como efeito de uma obstrução do fluido, pelo fechamento de alguma válvula de
maneira abrupta, pelo acúmulo de ar dentro do fluido ou ainda quando a motobomba é ligada ou
desligada sem um controle de aceleração e desaceleração.
A energia de velocidade, transformada em energia de pressão, faz com que o fluido, retornando
no sentido contrário ao de escoamento, se choque com o fluido que ainda tenta escoar em seu
sentido “normal”, criando ondas de choque ao longo da tubulação, ondas estas que podem causar
deformações ou mesmo a ruptura das paredes dos componentes hidráulicos.
Tal golpe é frequentemente acompanhado de um ruído que dá a impressão de haver algo semelhante
a um aríete (martelo) batendo no interior da tubulação, se chocando contra tubos, válvulas e
conexões.
Para que o sistema de bombeamento não seja avariado, é importante prevenir o golpe de aríete e
para isso existem algumas soluções práticas:
•

Utilizar encanamentos de diâmetros grandes, reduzindo com isso a velocidade de
escoamento;

•

Empregar válvulas de retenção a cada 30 metros da tubulação de recalque; ou

•

Instalar um inversor de frequência ou um soft starter nos painéis elétricos que acionam
as motobombas.

Grande parte dos problemas verificados em bombas são decorrentes da seleção inadequada do
modelo de bomba bem como da instalação e manutenção incorretas do sistema de bombeamento.
Em aplicações que bombeiam água limpa em temperatura ambiente, a vida útil de uma motobomba
é determinada basicamente pela vida dos rolamentos. Já nas demais aplicações, o desgaste dos
selos mecânicos e problemas no motor são as falhas mais comumente encontradas.
Na sequência serão apresentados os tipos de problemas mais comuns na operação de bombas e
motobombas e suas causas mais comuns.
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9. PRINCIPAIS PROBLEMAS DE FUNCIONAMENTO: TIPOS E CAUSAS
Grande parte dos problemas de funcionamento de uma motobomba é decorrente da seleção
inadequada do modelo assim como da instalação e manutenção incorretas do equipamento.
Dependendo da aplicação, a especificação inadequada da motobomba e dos materiais que
constituem todo sistema de bombeamento gera grandes riscos de danos ao equipamento, por
vezes irreversíveis.
Para facilitar o entendimento dos principais problemas de funcionamento de uma motobomba,
foram separados aqueles que podem decorrer na aplicação em si daqueles que podem ocorrer no
equipamento, seja algo na bomba, seja no motor elétrico, como segue.

9.1. Na aplicação
Para o bom funcionamento de qualquer tipo de
bomba, recomenda-se que seja feita a verificação
de presença de água na tubulação que a abastece
antes de ela ser ligada, evitando assim eventuais
danos ao equipamento.
Outro problema comum de mal funcionamento
das bombas é a falta de pressão e vazão no ponto
de operação. Isso acontece em razão de:

Obstrução da tubulação

•

problemas
de
vazamento
na
tubulação (instalação não estanque
ou rompida);

•

obstrução da tubulação, rotor ou
bombeador;

•

válvulas de pé, registros ou válvulas
de retenção com mau funcionamento,
obstruídas ou parcialmente fechadas;

•

tubulação inadequada, com bitolas
diferentes das recomendadas, ou
reduções inadequadas na instalação;

•

sentido de rotação invertido, causado por ligação elétrica incorreta ou invertida de
motores trifásicos;

•

desgaste do rotor ou bombeador;

•

altura de sucção elevada, fazendo a bomba operar em processo de cavitação; e

•

entrada de ar na captação de água ou entrada de ar na tubulação de sucção.
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9.2. Na bomba
Basicamente, os problemas podem ocorrer tanto na carcaça, quanto no rotor e, principalmente,
no selo mecânico. Nos itens a seguir são detalhados os problemas mais comumente encontrados,
segundo a equipe de Assistência Técnica da FAMAC.

9.2.1. Na carcaça
A quebra de carcaça pode ser originada por várias situações. Os problemas mais relevantes assim
como as respectivas causas mais comuns são apresentados na tabela 6 e ilustrados a seguir:

Desgaste na carcaça

Rachadura na sucção ou recalque

Quebra do acoplamento ou trinca
na parede da carcaça

Tabela 6 – Problemas na carcaça da bomba e causas mais comuns

CARACTERÍSTICA DO PROBLEMA

CAUSAS MAIS COMUNS
cavitação

abrasão
ataque químico
corrosão
corpos estranhos ao líquido bombeado
líquido bombeado com excesso de sólidos
conexões inadequadas
excesso de fita veda rosca
força demasiada no aperto
desalinhamento na tubulação
tubulação apoiada na bomba
alto impacto ou queda da bomba
tubulação mal fixada e vibrando
golpe de aríete
congelamento do liquido
pressão acima da permitida para o produto

Desgaste na carcaça

Rachaduras na sucção ou recalque

Quebra do acoplamento ou
Trinca na parede da carcaça
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9.2.2. No rotor
Um rotor pode deixar de funcionar adequadamente e até mesmo queimar e isso pode ser ocasionado
por diferentes fatores, sendo os mais relevantes destacados na tabela 7 e ilustrados a seguir:

Rotor desgastado ou
desbalanceado

Rotor arrastando

Rotor travado

Tabela 7 – Problemas no rotor da bomba e causas mais comuns

CARACTERÍSTICA DO PROBLEMA

CAUSAS MAIS COMUNS
cavitação
abrasão
ataque químico

Rotor desgastado ou desbalanceado

corrosão
corpos estranhos ao líquido bombeado
líquido bombeado com excesso de sólidos
golpe de aríete

Rotor solto

sentido de rotação invertido
oxidação
corpos estranhos dentro da bomba

Rotor arrastando ou travado

empenamento do eixo
rolamento danificado por desgaste ou umidade
falta de lubrificação no rolamento
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9.2.3. No selo mecânico e demais vedações
A falta de vedação adequada de uma bomba vai ocasionar vazamentos indesejados, problemas de
funcionamento e até a quebra ou queima da motobomba. As falhas mais frequentes que ocasionam
esse tipo de problema são destacadas na tabela 8 e ilustrado a seguir:

Trinca nas faces

Defeito na face

Ampliação
em 60x

Mola quebrada

Fole furado

Desgaste na face

Ampliação
em 60x

Fole danificado

Tabela 8 – Problemas no selo mecânico e causas mais comuns

CARACTERÍSTICA DO PROBLEMA

CAUSAS MAIS COMUNS
cavitação

Trinca nas faces

abrasão
funcionamento a seco
excesso de pressão
excessivo número de partidas

Mola quebrada

corpos estranhos ao líquido bombeado
presença de material fibroso (cabelos e fios)
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CARACTERÍSTICA DO PROBLEMA

CAUSAS MAIS COMUNS
cavitação
abrasão
ataque químico
choque térmico
funcionamento a seco

Desgaste ou defeitos nas faces

excesso de pressão
excessivo número de partidas
corpos estranhos ao líquido bombeado
líquido bombeado com excesso de sólidos
presença de material fibroso (cabelos e fios)
cavitação
excesso de pressão
excessivo número de partidas
funcionamento a seco

Fole furado ou danificado

abrasão
ataque químico
corpos estranhos ao líquido bombeado
presença de material fibroso (cabelos e fios)

Analisar o porquê da falha em um selo mecânico deve ser algo sistemático para melhorar a
confiabilidade na solução dos problemas. O melhor momento para essa análise no selo mecânico é
imediatamente após sua falha, pois é aí que as informações ou fatos estão mais claros.
Também é extremamente benéfico que a motobomba pare de funcionar imediatamente após a falha
do selo, pois isso reduzirá a chance de mais danos ao selo e aumentará as chances de uma análise
bem-sucedida.
Pensando em conseguir identificar a falha prematura do selo mecânico, é importante atentar para
fatores como os apresentados na tabela 9:
Tabela 9 – Questionamentos para identificar a falha prematura do selo mecânico

FATORES
O projeto do sistema e do equipamento

WWW.FAMAC.IND.BR

QUESTÕES PARA ANÁLISE
Qual é o arranjo da tubulação e válvulas?
Aconteceram alterações na tubulação?
Há algum filtro instalado?
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FATORES

As condições do equipamento

QUESTÕES PARA ANÁLISE
Há folgas radias e axiais?
Como estão as condições dos mancais?
Há problemas de alinhamento, com rotor
desbalanceado ou mal posicionado?

As condições de operação do sistema

O ponto de operação está conforme
especificado pelo fabricante?
O sistema está funcionando a seco?
Está faltando fazer a escorva da bomba?
Ocorre choque térmico?
Existem procedimentos de limpeza do
sistema?
O processo tem muitas partidas por hora?
O sistema sofre golpes de aríete ou cavitação?

As características do fluido

O fluido cristaliza?
O fluido endurece?
Qual a viscosidade?
O fluido possui característica lubrificante ou
não lubrificante?
O fluido é limpo ou sujo (com resíduos sólidos,
areia, fibras etc.)?

Controles ambientais

Existe confiabilidade no sistema de operação?
Qual a pressão de vapor?

Práticas de manutenção

Quais os procedimentos de instalação do selo?
O pessoal de manutenção necessita de
treinamento para instalação do selo?
A bomba sofreu manutenção quando o selo foi
instalado?

9.3. No motor elétrico
No caso de motobombas acionadas por motores elétricos, o cuidado principal a ser tomado é quanto
à rotação dos mesmos, garantindo que estejam girando no sentido certo, conforme projeto da
bomba, pois a operação com sentido de rotação incorreto pode ocasionar danos na motobomba e
demais equipamentos, bem como o não fornecimento da pressão e vazão requeridas pelo sistema.
Há uma ampla gama de problemas que podem, por consequência, gerar algum dano no enrolamento
do motor e vir a queimá-lo. Os principais problemas e respectivas causas são apresentados a seguir,
tanto para motores elétricos monofásicos quanto trifásicos, por meio de materiais desenvolvidos e
divulgados pela WEG, um dos principais fornecedores e parceiro da FAMAC e referência mundial
na fabricação de motores elétricos.
WWW.FAMAC.IND.BR

47

BOMBAS E MOTOBOMBAS

9.3.1. Em motor monofásico

Danos em Enrolamentos
Motores Monofásicos
A especificação correta do motor (tensão, frequência, polaridade, grau de proteção, entre outros) para sua aplicação é o primeiro requisito básico para que o
tempo de vida útil do motor seja alto. Porém, não é apenas isto que irá garantir o correto funcionamento. A instalação, manutenção e operação corretas são
imprescindíveis. Caso ocorra a queima de um motor elétrico, a primeira providência a se tomar é identificar a causa (ou possíveis causas) da queima, mediante
a análise do enrolamento danificado. É fundamental que a causa da queima seja identificada e eliminada, para evitar eventuais novas queimas do motor. Para
auxiliar na análise, as fotos e o quadro abaixo apresentam as características de alguns tipos de queimas de enrolamentos e suas possíveis causas.
Curto entre espiras no enrolamento principal

Curto na conexão

Curto na saída
da ranhura

Curto entre enrolamentos principal e auxiliar

Curto entre espiras no
enrolamento auxiliar

Metade do enrolamento
principal sobreaquecido

Curto no interior
da ranhura

Sobreaquecimento no
enrolamento principal

Sobreaquecimento no
enrolamento auxiliar

Rotor travado

Tabela de características da queima e possíveis causas
Característica da queima

Possíveis causas
Contaminação interna do motor;
Falha do esmalte de isolação do fio;
Falha do verniz de impregnação;
Rápidas oscilações na tensão de alimentação.
Contaminação interna do motor;
Falha do esmalte de isolação do fio;
Falha do verniz de impregnação.
Falha da chave comutadora de tensão quando posicionada para alimentação na menor tensão;
Picos de sobrecarga que chegam a provocar o fechamento do centrífugo e do platinado, com o motor alimentado na maior tensão. A metade do enrolamento que queima é aquela que
não está em paralelo com o enrolamento auxiliar.
Contaminação interna do motor;
Falha do esmalte de isolação do fio;
Falha do verniz de impregnação.
Contaminação interna do motor;
Degradação do material isolante por ressecamento, ocasionada por excesso de temperatura;
Falha do material isolante entre principal e auxiliar.
Contaminação interna do motor;
Falha do material isolante;
Superaquecimento da conexão devido a mau contato.
Contaminação interna do motor;
Degradação do material isolante por ressecamento, ocasionada por excesso de temperatura;
Falha do esmalte de isolação do fio;
Falha do material isolante;
Falha do verniz de impregnação;
Rápidas oscilações na tensão de alimentação.
Excessiva dificuldade na partida do motor (elevada queda de tensão, inércia e/ou torque da carga muito elevado);
Travamento do eixo da carga.
Cabos de alimentação muito longos e/ou muito finos;
Conexão incorreta dos cabos de ligação do motor;
Excesso de carga na ponta de eixo (permanente ou eventual/periódico);
Sobretensão ou subtensão na rede de alimentação (permanente ou eventual/periódico);
Ventilação deficiente (temperatura ambiente elevada, motor operando em local confinado, obstrução das entradas de ar do motor, sujeira sobre a carcaça, tampa defletora [IP55]
danificada ou obstruída).
Circuito auxiliar aberto:
Motor de capacitor de partida: problema no capacitor, no platinado ou no centrífugo;
Motor de capacitor permanente: problema no capacitor;
Motor split-phase: problema no platinado ou no centrífugo.
Circuito auxiliar aberto: problema no capacitor, platinado ou centrífugo.
Conexão incorreta dos cabos de ligação do motor;
Dificuldade na partida do motor (queda de tensão excessiva, inércia ou torque da carga muito elevado), não permitindo a rápida abertura do conjunto centrífugo/platinado, deixando a
bobina auxiliar energizada por muito tempo;
Excessivo número de partida em tempo curto;
Penetração de objetos estranhos no motor pode também causar a não abertura do conjunto centrífugo platinado.
Conexão incorreta dos cabos de ligação do motor;
Dificuldade na partida do motor (queda de tensão excessiva, inércia e/ou torque da carga muito elevado);
Excessivo número de partidas em tempo curto;
Motor operando em vazio ou com carga muito baixa.
g

Curto entre espiras no enrolamento principal

g
g
g

g

Curto entre espiras no enrolamento auxiliar

g

g

Curto entre enrolamentos
principal e auxiliar

Motores com capacitor
de partida ou split-phase
(sem capacitor)
Motores com capacitor
permante

g

g
g
g

g
g
g

g

Curto na conexão

g
g

g
g

Curto na saída da ranhura ou
curto no interior da ranhura

g
g
g
g

g

Rotor travado

g

g
g

Motores IP21 e IP55

g
g
g

Sobreaquecimento do
enrolamento principal

g

Motores IP21

g
g
g

Motores IP55

g

g

Sobreaquecimento do
enrolamento auxiliar

Motores com capacitor
de partida ou split-phase
(sem capacitor)

g

g
g

g

Motores com capacitor
permante

g
g
g

Fonte: www.weg.net
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Metade do enrolamento principal sobreaquecido
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9.3.2. Em motor trifásico

Danos em Enrolamentos
Motores Trifásicos
A especificação correta do motor (tensão, frequência, polaridade, grau de proteção, entre
outros) para sua aplicação é o primeiro requisito básico para que o tempo de vida útil do
motor seja prolongado. Porém, não é apenas isto que irá garantir o correto funcionamento. A
instalação, manutenção e operação corretas são imprescindíveis. Caso ocorra a queima de
um motor elétrico, a primeira providência a ser tomada é diagnosticar a causa (ou possíveis
causas) da queima, mediante a análise do enrolamento danificado. É fundamental que o
motivo da queima seja identificado e corrigido, para evitar outras possíveis queimas do motor.
Para auxiliar na análise, as fotos e o quadro abaixo apresentam as características de alguns
tipos de queimas de enrolamentos e suas possíveis causas.

Curto de espiras

Bobina curto-circuitada

Curto entre fases

Pico de tensão

Curto na conexão

Curto na saída da ranhura

Curto interior da ranhura

Desbalanceamento
de tensão

Sobreaquecimento

Falta de fase ligação
estrela

Falta de fase
ligação triângulo

Rotor travado

Tabela de características da queima e possíveis causas
Característica da queima

Possíveis causas
Contaminação interna do motor;
Falha do esmalte de isolação do fio;
Falha do verniz de impregnação;
Rápidas oscilações na tensão de alimentação.
Contaminação interna do motor;
Degradação do material isolante por ressecamento, ocasionada por excesso de temperatura;
Falha do material isolante.
Contaminação interna do motor;
Falha do material isolante;
Superaquecimento da conexão devido a mau contato.
Contaminação interna do motor;
Degradação do material isolante por ressecamento, ocasionada por excesso de temperatura.
Falha do esmalte de isolação do fio;
Falha do verniz de impregnação;
Falha do material isolante;
Rápidas oscilações na tensão de alimentação.
Motor acionado por inversor de frequência com alguns parâmetros incorretos (amplitude do pulso de tensão, rise time, dV/dt, distância entre pulsos, frequência de chaveamento);
Oscilação violenta na tensão de alimentação, por exemplo, descargas atmosféricas;
Surtos de manobra de banco de capacitores.
Desequilíbrio de tensão e/ou de corrente entre as fases;
Falha em banco de capacitores;
Maus contatos em conexões, chaves, contatores, disjuntores, etc.;
Oscilações de tensão nas três fases.
Excessiva dificuldade na partida do motor, devido a elevada queda de tensão, inércia e torque de carga muito elevados;
Travamento do eixo da carga.
Cabos de alimentação muito longos e/ou muito finos;
Conexão incorreta dos cabos de ligação do motor;
Excessivo número de partidas em tempo curto;
Excesso de carga na ponta de eixo (permanente ou eventual/periódico);
Sobretensão ou subtensão na rede de alimentação (permanente ou eventual/periódico);
Ventilação deficiente (tampa defletora danificada ou obstruída, sujeira sobre a carcaça, temperatura ambiente elevada, etc.).
Mau contato em chave, contator ou disjuntor;
Mau contato em conexões;
Mau contato nos terminais de uma fase do transformador;
Queima de uma fase do transformador de alimentação;
Queima de um fusível;
Rompimento de um cabo alimentador.
g
g
g
g

g

Curto entre fases

g
g

g

Curto na conexão

g
g

g
g

Curto na saída da ranhura ou
Curto no interior da ranhura

g
g
g
g

g

Pico de tensão

g
g

g

Desbalanceamento de tensão

g
g
g

Rotor Travado

g
g

g
g

Sobreaquecimento

g
g
g
g

g

Falta de fase:
Estrela (Y): queima de duas fases
Triângulo (Δ): queima de uma fase
g
g

g
g
g
g
g

Fonte: www.weg.net
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Curto entre espiras ou
Bobina curto-circuitada
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10. CONSIDERAÇÕES FINAIS
As bombas centrífugas são consideradas muito versáteis, fáceis
de dimensionar e aplicáveis em diversos segmentos com suas
especificidades técnicas e necessidades de pressão e vazão
variadas.
Há no mercado uma diversidade de modelos e tamanhos
destinados para bombeamento e transferência de fluidos de
baixa viscosidade em diversas condições, com ou sem sólidos
em suspensão, em baixas ou altas temperaturas.
A escolha do equipamento ideal deve considerar primordialmente
a capacidade da bomba em atender as necessidades requeridas
pelo sistema, além de questões quanto a confiabilidade na
fabricação e a estrutura da rede de atendimento e assistência
técnica do fabricante.

WWW.FAMAC.IND.BR
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Fabricante de bombas centrífugas horizontais,
verticais e submersíveis, a FAMAC Motobombas
é uma indústria genuinamente brasileira
presente em diferentes segmentos de mercado
e que possui uma extensa gama de produtos
para variadas especificações e aplicações.
A empresa tem ampliado constantemente o
parque fabril e conta atualmente com 14 mil
metros quadrados para manufatura, materiais,
expedição e administração geral.
A FAMAC Motobombas possui diversas
linhas de montagem para produtos seriados
e especiais que juntas tem capacidade para
produzir mais de 150 mil unidades por ano. Tudo
isso devido ao conceito FAMAC de produção,
que combina estratégia de estoques inteligentes
e células semiautomatizadas, proporcionando
assim uma disponibilidade de entrega de
produtos mais eficiente. Todos os produtos são
desenvolvidos para atender as necessidades do
mercado e só são comercializados após rígido
acompanhamento dos processos de concepção,
fabricação e testes.
A confiabilidade dos produtos é um dos
diferenciais da empresa, garantida por seu
laboratório próprio, equipado para realizar os
mais variados tipos de testes de desempenho
(vazão, pressão e NPSH), elétricos (potência
elétrica, tensão aplicada, corrente e resistência
do enrolamento do motor) e mecânicos
(rotação, temperatura, vibração, hidrostático,
estanqueidade e aderência e medição da
camada de tinta).
O laboratório de testes da FAMAC está em plena
conformidade com a Portaria do INMETRO
que determina os requisitos de avaliação para
bombas e motobombas centrífugas. Todas as
bombas e motobombas FAMAC são testadas de
acordo com a norma ISO 9906, assegurando a
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qualidade e a confiabilidade de seus produtos. Por esse motivo, dentro do escopo de abrangência
da Portaria do Inmetro, todos os modelos saem de fabrica com a etiqueta ENCE – Etiqueta Nacional
de Conservação de Energia, que tem por propósito informar ao cliente sobre a eficiência energética
do produto disponibilizado no mercado e, assim, ajudar na decisão de compra do consumidor.
Atende o mercado brasileiro por meio de seu amplo canal de distribuição, composto pelas milhares
de revendas especializadas, lojas de materiais de construção, ferragens e home centers. Dispõe
de uma ampla e qualificada rede de assistência técnica para dar suporte aos clientes em todo o
território nacional.
Para conhecer um pouco mais sobre a empresa e seu laboratório de testes, assista aos vídeos
institucionais disponíveis nos QRCODES a seguir.

Conheça a FAMAC

Conheça o laboratório de testes

Acessando o site www.famac.ind.br é possível encontrar informações técnicas de todos os produtos
fabricados e comercializados pela FAMAC, além de seu sistema de dimensionamento. Disponível a
qualquer momento, por meio de celulares, tablets ou computadores, é uma ferramenta intuitiva e de
fácil utilização, com instruções e dicas para o correto dimensionamento do produto.
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