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RESUMO 

 

Uma das funções principais do engenheiro químico é garantir que todas as etapas de um 

processo produtivo ocorram com a melhor eficiência necessária. Diante dessa informação e 

sabendo que a etapa de distribuição de produtos para o mercado consumidor é uma etapa crucial 

de um processo produtivo, que normalmente ocorre por modal marítimo, rodoviário e/ou 

ferroviário abastecido por bombas centrífugas, o presente trabalho proporcionou o desempenho da 

função do engenheiro químico ao garantir a eficiência necessária na etapa de distribuição de 

produtos para o mercado consumidor, por meio da avaliação da estabilidade mecânica de uma 

bomba centrífuga no carregamento de navios no porto da Dow em Candeias – BA. A demanda 

desse trabalho foi oriunda dos técnicos responsáveis pela operação da bomba TP-151 que 

relataram a presença de ruído elevado e anormal durante sua operação, o que não ocorria com as 

demais bombas existentes, especialmente a bomba TP-101 que movimenta o mesmo fluido, o 

propileno glicol. Diante desse relato, o presente trabalho buscou estudar e analisar a operação da 

bomba centrífuga TP-151, com o intuito de levantar as possíveis causas do problema relatado e 

propor melhorias de processo para redução do ruído observado e para a elevação da eficiência de 

operação da bomba analisada. Diante disso, foram levantados e comparados os dados (de projeto 

e de operação) das bombas TP-151 e TP-101 com o intuito de identificar divergências 

significativas entre as variáveis operacionais e as variáveis de projeto que pudessem impactar na 

estabilidade mecânica da bomba estudada. Além disso, foi utilizado o Diagrama de Ishikawa, 

também conhecido como Diagrama de Causa e Efeito, sendo realizadas medições de pressão de 

sucção e descarga utilizando manômetros e cálculo de NPSHd. Realizado o estudo das possíveis 

causas do ruído elevado gerado durante a operação da bomba TP-151, constatou-se que essa bomba 

operava com um 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑 insuficiente, gerando pressão de sucção e de descarga inferiores ao 

esperado para uma operação adequada, proporcionando uma condição de cavitação que resultava 

em ruído elevado durante o funcionamento, perda de eficiência e um elevado custo com 

manutenções corretivas nesta bomba. Foram estudadas quatro propostas de mitigação do 

problema, onde conclui-se que a proposta de fechamento manual da válvula de descarga da bomba 

TP-151 em 50 % quando o nível de propileno glicol no tanque TV-150 atingisse o valor crítico é 

a mais viável tecnicamente e economicamente. Pois, esta proposta possui um investimento 

intermediário e uma diminuição da capacidade de transferência do propileno glicol do tanque TV-

150 para os navios atracados também intermediário entre as demais propostas. Esta proposta foi 

implementada e o problema foi mitigado, eliminando o ruído elevado durante a operação da bomba 

TP-151, elevando sua eficiência de operação. 

 

Palavras-chave: Bombas Centrífugas, NPSHd, Cavitação, Propileno Glicol, Operações em 

Navios. 
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ABSTRACT 

 

One of the main functions of the chemical engineer is to ensure all stages of a production 

process to take place with the best necessary efficiency. Given this information and knowing that 

the stage of product distribution to the consumer market is a crucial stage of a production process, 

which normally occurs by maritime, road and/or rail modal fueled by centrifugal pumps, the 

present study provided the performance of the chemical engineer's function by ensuring the 

required efficiency in the stage of product distribution to the consumer market, through the 

evaluation of the mechanical stability of a centrifugal pump when loading ships at Dow's port in 

Candeias – BA. The demand for this study came from the technicians responsible for the operation 

of the TP-151 pump who reported the presence of high and abnormal noise during its operation, 

which did not occur with the other existing pumps, especially the TP-101 pump that moves the 

same fluid, propylene glycol. Given this report, the present study aimed to study and analyze the 

operation of the TP-151 centrifugal pump, to raise the possible causes of the reported problem and 

proposing process improvements to reduce the observed noise and to increase the operating 

efficiency of the analyzed pump. Therefore, the data (design and operational) of the TP-151 and 

TP-101 pumps were collected and compared to identify significant divergences between the 

operational variables and the design variables that could impact the mechanical stability of the 

studied pump. In addition, the Ishikawa Diagram, also known as the Cause-and-Effect Diagram, 

was used, with suction and discharge temperature measurements using pressure gauges and 

NPSHa calculation. Conducted a study of the possible causes of the high noise emitted during the 

operation of the TP-151 pump, it was found that this pump operated with an insufficient NPSHa, 

generating lower than expected suction and discharge pressure for proper operation, providing a 

condition of cavitation that resulted in high noise during operation, loss of efficiency and a high 

cost with corrective maintenance on this pump. Four proposals to mitigate the problem were 

studied, where it is concluded that the proposal of manual closing of the TP-151 pump discharge 

valve by 50% when the level of propylene glycol in the TV-150 tank reached the critical value is 

the most viable technically and economically. Because this proposal has an intermediate 

investment and a reduction in the transfer capacity of propylene glycol from the TV-150 tank to 

the berthed ships, also intermediate among the other proposals. This proposal has been 

implemented and the problem was mitigated by eliminating the high noise during the operation of 

the TP-151 pump, increasing its operating efficiency.  

 

Keywords: Centrifugal Pumps, NPSHa, Cavitation, Propylene Glycol, Ship Operations. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DO TEMA DO TRABALHO 

 

Pode-se afirmar que uma das funções principais do engenheiro químico é garantir que todas 

as etapas de um processo produtivo sob sua gestão ocorram com a melhor eficiência necessária e, 

quando possível, implementar melhorias de forma que a eficiência seja elevada, sempre levando 

em consideração a segurança do processo e dos trabalhadores envolvidos. Além disso, sabe-se que 

uma indústria química possui inúmeras etapas cruciais para compor seu processo produtivo. 

Dentre essas etapas tem-se como etapas principais o recebimento de matéria-prima, a 

transformação da matéria-prima em produto com valor agregado, o tratamento de seus resíduos e 

a distribuição dos produtos para o mercado consumidor. 

Diante deste cenário, a etapa de distribuição dos produtos para o mercado consumidor, 

mesmo sendo a última etapa de um processo produtivo, de forma alguma deve ser uma etapa com 

menos atenção do engenheiro químico em relação à sua eficiência, haja vista que é a etapa onde a 

indústria química tem contato direto com o cliente. Dessa forma, os produtos devem ser 

distribuídos de forma eficiente e com a qualidade esperada. 

Geralmente, a distribuição de produtos para os clientes ocorre através dos modais 

marítimos, rodoviários e/ou ferroviários. Para o caso da distribuição de produtos por modal 

marítimo, o abastecimento das embarcações é realizado por meio de bombas, geralmente 

centrífugas, porque tais bombas são equipamentos comumente utilizados na engenharia para 

proporcionar um transporte adequado de fluidos de um ponto ao outro quando esse deslocamento 

não pode ser realizado espontaneamente com a vazão esperada. 

A partir disso, pode-se afirmar que as bombas centrífugas que operam transportando 

fluidos para abastecimento de embarcações que são utilizadas para distribuição de produtos 

industriais devem estar sob atenção criteriosa e ininterrupta do engenheiro químico responsável, 

de forma que seja garantida a eficiência necessária deste equipamento fundamental no processo 

produtivo de uma indústria química. Considerando esta responsabilidade, o presente trabalho 

consistiu em um estudo das causas responsáveis pelo aparecimento de ruído e perda de eficiência 

em um sistema de bombeamento de propileno glicol para navios no Porto da Dow em Candeias - 

BA, e na implementação de uma solução para esta questão, proporcionando a garantia da eficiência 

necessária na etapa de distribuição dos produtos para o mercado consumidor. É importante 

ressaltar que a utilização dos dados que estão presentes neste trabalho foi concedida pela Dow, 

empresa responsável pela área operacional onde foi realizado o estudo. 

 
1.2. CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROCESSO ESTUDADO 

 

A Dow é uma multinacional americana fundada em 1897 em Midland, Michigan, EUA, 

por um pioneiro industrial chamado Herbert Henry Dow com o foco inicial para o processo 

produtivo de químicos inorgânicos. Atualmente, a Dow é uma das maiores empresas na produção 

de plásticos, químicos e hidrocarbonetos no mundo com uma receita de cerca de 38,542 bilhões 

de dólares em 2020 (DOW, 2020). Além disso, a Dow está presente em 31 países com 106 sites 

industriais e mais de 35.700 funcionários contratados no mundo todo (DOW, 2020). Mais 

especificamente no Brasil, a Dow teve uma receita de 2,587 bilhões de dólares em 2020, possui 

3.575 funcionários contratados e tem 21 sites industriais distribuídos nos estados de São Paulo, 

Pará, Bahia e Minas Gerais. 

Os principais mercados onde a Dow atua são de agricultura, ração e cuidados com animais; 

alimentos e bebidas; beleza e cuidados pessoais; bens de consumo e eletroeletrônicos; edificação, 

construção civil e infraestrutura; eletrônicos; embalagens; fabricação industrial e produtos 

químicos; filmes, fitas e papéis antiaderentes; iluminação, água e telecomunicações; indústria 
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automotiva e transportes; limpeza doméstica, industrial e institucional; papel e celulose; petróleo, 

gás e mineração; saúde e higiene; tintas, tinturas e revestimentos; e têxteis, couros e não-tecidos. 

Dentro desses mercados, a Dow trabalha no desenvolvimento de adesivos e selantes; 

aditivos e modificadores; aditivos plásticos; agentes de controle de espuma; aminas e quelantes; 

ceras, pós e gomas; elastômeros e plastômeros; emulsões, fluidos, misturas e dispersantes; géis, 

encapsulantes e revestimentos isolantes; lubrificantes, fluidos de transferência de calores e fluidos 

de degelo; materiais condutores; materiais ópticos; monômeros; polietileno; poliuretanos; 

polímeros e compostos especiais; resinas, ligantes e formadores de filme; silanos e siliconatos; 

sistemas de revestimentos e agentes de liberação, solventes e glicóis; e surfactantes, emulsificantes 

e poliglicóis. 

Diante disso, a Dow divide-se nos negócios de revestimentos e monômeros de 

performance; químicos de construção; soluções de consumo; energia e mudanças climáticas; 

hidrocarbonetos; soluções industriais; embalagens e plásticos especiais; e poliuretanos e CAV 

(Cloro-Soda e Vinílicos). 

A cadeia produtiva do negócio de poliuretanos e CAV na Dow envolve como principais 

matérias-primas o propeno, o cloro, o óxido de cálcio e a água e a produção de óxido de propileno, 

de propileno glicol, de dipropileno glicol, de tripropileno glicol, de dicloropropano e de soda 

caustica. Mais especificamente abordando o processo de produção do propileno glicol, a cadeia 

produtiva inicia-se com a eletrólise do cloreto de sódio gerando soda caustica e cloro. Em seguida, 

realiza-se a hipocloração ao reagir cloro, propeno e água produzindo um hidrocarboneto, além de 

ácido clorídrico, que é utilizado para tratamento de efluentes. Posteriormente, é realizado o 

processo de epoxidação e esgotamento (“stripping”) ao utilizar hidróxido de cálcio na presença 

de vapor produzindo uma mistura de óxido de propileno e dicloropropano, além da geração de 

água. Na sequência, tem-se o processo de destilação com o intuito de separar óxido de propileno 

e dicloropropano e, por fim, ao realizar a hidrólise do óxido de propileno é obtido o propileno 

glicol. A Figura 1 abaixo mostra um fluxograma do processo produtivo de propileno glicol na 

Dow. 

 
Figura 1. Processo produtivo do propileno glicol na Dow 
Fonte: Autoria própria, 2021 
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Dentre as principais aplicações do propileno glicol têm-se o mercado farmacêutico, como 

xaropes para tosse, injetáveis e soluções intravenosas; produtos alimentícios, como barras de 

frutas, cereais, frutas secas, compotas e geleias, sobremesas congeladas, goma de mascar e 

alimentação animal; e produtos de cuidado e higiene pessoal, como shampoos, condicionadores, 

loções, cosméticos, desodorantes, perfumes e colônias. Pode-se, deste modo, perceber a 

importância da produção de propileno glicol para nossa sociedade e fica clara a necessidade de 

que todas as etapas envolvidas na produção deste químico estejam adequadas com a melhor 

eficiência e qualidade exigida e regulamentada, haja vista que a aplicação do propileno glicol tem 

contato direto com o corpo humano seja por via oral, cutânea ou intravenosa. 

Na Bahia, a Dow possui o complexo industrial de Aratu localizado em Candeias - BA 

inserido no negócio de poliuretanos e CAV. O complexo industrial de Aratu iniciou suas operações 

em 1977, tornando-se o maior complexo industrial da Dow no Brasil e único na América Latina a 

produzir óxido de propileno e propileno glicol. Dentro do complexo industrial são operadas as 

unidades de mineração de salmoura, localizada na Ilha de Matarandiba na Bahia, onde a salgema 

é encaminhada por dutovia submarina com mais de 53 km de extensão atravessando a Baía de 

Todos os Santos; de Cloro-Soda, onde ocorre a eletrólise da salmoura e são produzidos cloro, que 

é matéria-prima para a unidade de produção de óxido de propileno, e soda caustica, que é vendida 

para a indústria de papel, celulose, têxtil, alumínio, sabão e detergente; de óxido de propileno e de 

proprileno glicol, onde são obtidos os principais produtos comercializados pela empresa; e do 

Terminal Marítimo, que movimenta produtos para o mercado brasileiro, da América do Norte, da 

Ásia, da Europa e da América Latina. A Figura 2 abaixo mostra um fluxograma da cadeia 

produtiva do complexo industrial de Aratu da Dow. 

 
Figura 2. Cadeia produtiva do complexo industrial de Aratu da Dow 
Fonte: Autoria própria, 2021 

 
 

O Terminal Marítimo da Dow no complexo industrial de Aratu tem como principal função 

receber os produtos e distribui-los por meio de embarcações marítimas e carretas. Este terminal 

marítimo possui diversas linhas dedicadas que distribuem produtos diretamente da área de 
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tancagem para as embarcações atracadas no cais. Além disso, a área do terminal marítimo possui 

quatro tanques, sendo um deles destinado para o recebimento de óxido de propileno, TV-160, para 

distribui-lo por meio de embarcações marítimas, um deles destinado para recebimento de poliol, 

TV-145, para distribui-lo por meio de carretas, e dois deles, TV-150 e TV-101, destinados para 

recebimento de propileno glicol para distribui-lo por meio de embarcações marítimas. Na Figura 

3 é possível ver onde está localizado o terminal marítimo do complexo industrial de Aratu da Dow 

em relação ao município de Candeias – BA e na Figura 4 pode-se observar onde cada tanque 

mencionado anteriormente está localizado na área do terminal marítimo. 

 
Figura 3. Foto panorâmica do complexo industrial de Aratu da Dow 

Fonte: Google Maps, 2021 

 
 

Figura 4. Foto panorâmica do Terminal Marítimo do complexo industrial de Aratu da Dow 

Fonte: Google Maps, 2021 
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A saída do tanque TV-150, que armazena propileno glicol, possui três possíveis 

alinhamentos, são eles de reciclo do tanque TV-150, de transferência para o tanque TV-101, que 

também é um tanque que armazena propileno glicol, e de transferência para embarcações 

marítimas, para distribuição do propileno glicol no mercado consumidor. Para qualquer um dos 

três alinhamentos possíveis de saída do tanque TV-150 é utilizada a bomba centrífuga TP-151 para 

transportar o propileno glicol. A bomba TP-151 opera em batelada, sendo requerida na presença 

de embarcações marítimas que possuem armazenamento de propileno glicol. 

O presente trabalho possui um tópico onde serão apresentados os objetivos do estudo, tanto 

o objetivo geral quanto os objetivos específicos. No tópico seguinte será abordada a 

fundamentação teórica deste trabalho, onde serão explicados conceitos básicos e específicos 

necessários para o entendimento do estudo, bem como as equações que serão utilizadas para 

obtenção dos resultados. Em seguida, será explicado a metodologia utilizada na condução deste 

estudo, de forma que o procedimento e ferramental necessário seja mostrado. Posteriormente, 

serão discutidos os resultados obtidos no trabalho, que se encontram divididos em um estudo das 

possíveis causas do problema e, de posse dos resultados desse estudo, uma avaliação das propostas 

de mitigação do problema. Por fim, serão apresentadas as conclusões obtidas no presente trabalho.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GERAL 

 

O presente trabalho visou estudar a estabilidade operacional da bomba centrífuga TP-151 

com o intuito de propor melhorias para aumentar a eficiência da mesma. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Comparar as condições operacionais atuais com as condições operacionais de projeto para 

avaliar a estabilidade operacional da bomba centrífuga estudada; 

• Estudar as possíveis causas do elevado ruído presente na operação da bomba centrífuga 

estudada; 

• Propor alterações de processo com o intuito de evitar a cavitação e reduzir ou eliminar o 

ruído presente na operação da bomba centrífuga estudada; 

• Propor soluções, que não envolvam modificações estruturais na bomba, para aumentar a 

eficiência de operação da bomba centrífuga estudada. 
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Um fluido é uma substância que se deforma continuamente sob a aplicação de uma tensão 

de cisalhamento, ou seja, tangencial, não importa quão pequena ela seja. Assim, os fluidos 

compreendem as fases líquidas e gasosas, ou de vapor, das formas físicas nas quais a matéria existe 

(Fox et al., 2006). Em função deste fato, os sistemas fluidomecânicos são, usualmente, definidos 

como um conjunto formado por máquinas e/ou dispositivos cuja função está em adicionar ou 

extrair energia para (ou de) um fluido de trabalho (Cremasco, 2014). Diante disso, as bombas 

podem ser definidas como dispositivos fluidomecânicos que fornecem energia mecânica a um 

fluido incompressível, ou seja, líquido, para transportá-lo de um lugar a outro (Cremasco, 2014).  

Numa bomba, em geral, a energia é cedida ao fluido por meio de eixo giratório, 

normalmente, provocando um aumento de pressão (Çengel e Cimbala, 2015). Essas máquinas 

geratrizes recebem energia de uma fonte qualquer e cedem parte dessa energia ao fluido na forma 

de energia de pressão, cinética ou ambas (Cremasco, 2014). Portanto, pode-se afirmar que a 

finalidade de uma bomba é adicionar energia a um fluido, resultando em um aumento de pressão 

do fluido, não necessariamente em um aumento de velocidade do fluido através da bomba (Çengel 

e Cimbala, 2015). É importante mencionar que as bombas nas quais a energia é fornecida por um 

eixo giratório são chamadas de turbomáquinas, uma vez que o prefixo latino “turbo” significa 

“giro”. Entretanto nem todas as bombas utilizam eixo giratório. Algumas bombas utilizam o 

movimento intermitente para cima e para baixo de um êmbolo, como no caso de bombas de 

deslocamento positivo ou volumétricas alternativas tipo êmbolo, o que substitui o eixo giratório 

desse tipo de bomba, e é mais adequado chamá-las simplesmente de máquina de fluxo, em vez de 

turbomáquinas (Çengel e Cimbala, 2015). 

Para entender de forma consistente o que são esses dispositivos fluidomecânicos chamados 

de bombas e de onde surgiu a demanda por este dispositivo, deve-se realizar uma breve descrição 

histórica dos dispositivos fluidomecânicos na nossa sociedade. Sabe-se que desde a antiguidade, 

o homem tem buscado controlar a natureza. Por isso, o homem primitivo transportava água em 

baldes ou conchas; com a formação de grupos maiores de pessoas, este processo precisou ser 

mecanizado devido à alta demanda de fornecimento de água (Fox et al., 2006). Há pelo menos 

dois projetos de dispositivos fluidomecânicos que datam de antes de Cristo, são eles: as rodas de 

água com conchas impulsionadas na parte inferior da roda, ou noras, usadas na Ásia e na África 

(1000 a.C.) e a bomba de parafuso de Arquimedes (250 a.C.), que ainda é fabricada nos dias de 

hoje para movimentar misturas de líquido-sólido (White, 2011). Além disso, os romanos 

introduziram a roda de pás em torno de 70 a.C. para extrair energia dos cursos de água e, mais 

tarde, foram desenvolvidos os moinhos para extrair energia do vento, mas a baixa densidade de 

potência do vento limitava a produção a poucas centenas de quilowatts, mesmo assim, tornou 

possível a extração de milhares de quilowatts de um único local (Fox et al., 2006). 

Devido a evolução tecnológica observada ao longo da história, hoje, nós tiramos proveito 

de vários dispositivos fluidomecânicos. No dia-a-dia, obtemos água pressurizada de uma torneira, 

dirigimos um carro no qual estes dispositivos operam os sistemas de lubrificação, refrigeração e 

direção, e trabalhamos num ambiente confortável, com a circulação de ar condicionado e a lista 

poderia ser estendida indefinidamente (Fox et al., 2006). 

 

3.1. BOMBAS CENTRÍFUGAS 

 

Existem atualmente inúmeros tipos de bombas e elas podem ser classificadas de acordo 

com a sua aplicação ou pela forma com que a energia é cedida ao fluido. Em relação à sua 

aplicação, as bombas podem ser empregadas no abastecimento de água, em sistema de esgotos, 

em drenagem, em redes de incêndio, na indústria química, em serviços marítimos, em sistemas 

hidráulicos, na produção de petróleo, no processamento de petróleo, em sistemas de condensado, 

em sistemas de água de refrigeração, em sistemas de alimentação de caldeira, em sistemas de 
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lubrificação e de ignição, em usinas de celulose e de papel, em indústrias de alimentos e bebidas 

e em serviços nucleares (De Mattos e de Falco, 1998). 

Normalmente existe uma relação estreita entre a aplicação e a característica da bomba que, 

por sua vez, está intimamente ligada à forma de cessão da energia ao fluido (De Mattos e de Falco, 

1998). Em relação a este aspecto, as bombas podem ser classificadas como é mostrado na Figura 

5. 

 
Figura 5. Classificação dos principais tipos de bombas  

Fonte: De Mattos e de Falco, 1998 

 
 

Como o objeto de estudo do presente trabalho é um sistema de bombeamento que possui 

uma bomba centrífuga radial, serão abordadas com mais profundidade as bombas dinâmicas 

centrífugas radiais.  

As bombas dinâmicas ou turbobombas são máquinas de fluxo nas quais a movimentação 

do líquido é produzida por forças que se desenvolvem na massa líquida, em consequência da 

rotação de um rotor (impelidor) com um certo número de pás especiais de modo a aumentar a sua 

energia cinética que, por sua vez, é transformada em energia de pressão (De Mattos e de Falco, 

1998).  

O acesso do líquido no interior da carcaça da bomba, dá-se de modo axial para, em seguida, 

dirigir-se em movimento radial em direção à saída da carcaça do equipamento (Cremasco, 2014). 

O fluido aumenta sua quantidade de movimento enquanto se move através de passagens abertas e 

então converte sua alta velocidade adquirida pela rotação em aumento de pressão, saindo por uma 

seção em forma de difusor como pode ser visto na Figura 6 (White, 2011). 
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Figura 6. Fluxo do fluido em uma bomba centrífuga radial  
Fonte: Volk, 2014 

 
 

As bombas dinâmicas ou turbobombas, em geral, proporcionam uma vazão maior e uma 

descarga muito mais estável comparadas as bombas de deslocamento positivo ou volumétricas, 

mas são ineficazes para lidar com fluidos de alta viscosidade. Além de que as bombas dinâmicas 

ou turbobombas necessitam geralmente de escorvamento, que é o processo de preenchimento total 

de líquido na tubulação de sucção e na carcaça da bomba, evitando que a mesma opere com a 

presença de ar. Pois, para o caso em que o recipiente de sucção se encontra abaixo do nível da 

bomba, este tipo de bomba estará cheia de gás não podendo aspirar o líquido que está em um nível 

abaixo da entrada da bomba (White, 2011). 

A distinção entre os tipos de bombas dinâmicas ou turbobombas é feita fundamentalmente 

em função da forma como o impelidor cede energia ao fluido bem como pela orientação do fluido 

ao sair do impelidor (De Mattos e de Falco, 1998). As bombas dinâmicas ou turbobombas podem 

ser subclassificadas como bombas de fluxo axial misto, bombas de fluxo misto, bombas periféricas 

ou regenerativas e bombas centrífugas, que será abordado com mais profundidade por ser o foco 

do presente estudo. 

As bombas dinâmicas ou turbobombas centrífugas são aquelas em que a energia fornecida 

ao líquido é primordialmente do tipo cinética, sendo posteriormente convertida em grande parte 

em energia de pressão. A energia cinética pode ter origem puramente centrífuga ou de arraste, ou 

mesmo uma combinação das duas, dependendo da forma do impelidor. A conversão de grande 

parte da energia cinética em energia de pressão é realizada fazendo com que o fluido que sai do 

impelidor passe em um conduto de área crescente (De Mattos e de Falco, 1998). 

Para entender o funcionamento de uma bomba centrífuga se faz necessário conhecer os 

principais componentes mecânicos presentes. A Figura 7 abaixo mostra os principais componentes 

de uma bomba centrífuga. 
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Figura 7. Principais componentes de uma bomba centrífuga 
Fonte: Cremasco, 2014 

 
 

O funcionamento da bomba centrífuga baseia-se na criação de uma zona de baixa pressão, 

no olho do rotor, e de uma zona de alta pressão, na periferia do rotor. A criação da zona de baixa 

pressão decorre do fato de que o líquido, recebendo energia através das pás devido ao movimento 

de rotação do impelidor, fica sujeito à força centrífuga que faz com que as partículas do líquido se 

desloquem em direção à periferia do impelidor. Este deslocamento acarreta na criação de um vazio 

(baixa pressão) na região central, chamada de olho do rotor, vazio este que será preenchido por 

igual quantidade de líquido proveniente da fonte, estabelecendo-se assim a primeira condição para 

o funcionamento que é o fluxo contínuo (De Mattos e de Falco, 1998). 

A criação da zona de alta pressão na periferia, alta pressão esta que é a responsável pela 

possibilidade de transporte do fluido e atendimento das condições finais do processo, deve-se ao 

fato de que o líquido que parte para a periferia, sob a ação da força centrífuga, vai encontrar um 

aumento progressivo na área de escoamento, que causará queda de velocidade e aumento de 

pressão, gerando a alta pressão na periferia do rotor necessária para que a bomba cumpra sua 

função, como pode ser visto na Figura 8 (De Mattos e de Falco, 1998). 
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Figura 8. Voluta de uma bomba centrífuga 
Fonte: Volk, 2014 

 
 

3.2. PRINCÍPIOS DE SISTEMAS FLUIDOMECÂNICOS 

 

A partir do tópico anterior foi possível entender os principais componentes de uma bomba 

centrífuga, seu funcionamento e sua aplicação. Diante disso, para realizar uma análise de 

estabilidade mecânica de uma bomba centrífuga se faz necessário entender os princípios de 

mecânica dos fluidos envolvidos na operação dessa máquina de fluxo. 

A mecânica dos fluidos é definida como a ciência que trata do comportamento dos fluidos 

em repouso (estática dos fluidos) ou em movimento (dinâmica dos fluidos) e da interação entre 

fluidos e sólidos ou outros fluidos nas fronteiras (Çengel e Cimbala, 2015). Então, para se realizar 

uma análise de um determinado sistema fluidomecânico é preciso ter uma equação que descreva a 

energia envolvida na dinâmica de determinado fluido. Esta equação está representada na Equação 

1 e é chamada de Equação de Bernoulli, válida considerando o regime de escoamento como 

permanente e o fluido como incompressível. 

 
𝑃1

𝛾
+

𝑉1
2

2𝑔
+ 𝑍1 − ℎ𝑓 =  

𝑃2

𝛾
+

𝑉2
2

2𝑔
+ 𝑍2   (1) 

Fonte: De Mattos e de Falco (1998) 

onde 𝑃 é a pressão do fluido no ponto analisado, 𝛾 é o peso específico do fluido na temperatura 

analisada, 𝑉 é velocidade do fluido no ponto analisado, 𝑔 é a aceleração da gravidade local e Z é 

a altura estática no ponto analisado e ℎ𝑓 é a perda de carga do ponto 1 ao ponto 2.  

 

3.3. CAVITAÇÃO 

 

A Equação de Bernoulli possui inúmeras aplicações em mecânica dos fluidos, e uma das 

mais importantes é a análise de situação de cavitação em bombas centrífugas.  
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O fenômeno da cavitação ocorre quando a pressão absoluta em qualquer ponto de um 

sistema de bombeamento atingir um valor igual ou inferior à pressão de vapor do líquido, na 

temperatura de bombeamento, e parte deste líquido se vaporizar. As bolhas formadas continuam 

em trânsito com o líquido bombeado e quando esta mistura, líquido e vapor, atingem alguma região 

onde a pressão absoluta for novamente superior à pressão de vapor do líquido na temperatura de 

bombeamento, haverá o colapso das bolhas com o retorno abrupto à fase líquida, o que gera uma 

onda de choque contra as superfícies sólidas que contém esse fluido (De Mattos e de Falco, 1998). 

Uma bomba centrífuga operando em condição de cavitação apresenta um ruído elevado e 

vibração excessiva, provocados pela instabilidade gerada pelo colapso das bolhas; alteração do 

desempenho da bomba centrífuga; e danificação da superfície, devido aos choques gerados pelo 

colapso das bolhas (De Mattos e de Falco, 1998). 

Como foi mencionado no tópico anterior onde foi explicado o funcionamento de uma 

bomba centrífuga, a entrada (olho) do rotor é o ponto de menor pressão do sistema de 

bombeamento, portanto, é o ponto mais crítico para se analisar uma possível condição de 

cavitação, pois garantindo que a pressão absoluta sobre o fluido nesse ponto seja superior à pressão 

de vapor do fluido na temperatura de bombeamento, em condições normais de operação, qualquer 

outro ponto da bomba centrífuga possuirá a pressão absoluta sobre o fluido superior à pressão de 

vapor do fluido na temperatura de bombeamento, evitando o fenômeno da cavitação. Dessa 

maneira, se faz necessário realizar uma análise minuciosa e específica do trecho de sucção da 

bomba centrífuga a partir da Equação de Bernoulli para atestar uma condição operacional sem a 

presença de cavitação. 

A Figura 9 representa um sistema de sucção de uma bomba centrífuga. 

 
Figura 9. Sistema de sucção de uma bomba centrífuga 
Fonte: Volk, 2014 

 
 

Utilizando a Equação de Bernoulli para analisar o ponto do olho do impelidor pode-se obter 

o NPSH disponível (𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑) de uma bomba centrífuga. 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑 significa Net Positive Suction 

Head Disponível, o que traduzindo significa Saldo Positivo de Carga na Sucção Disponível. Este 
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valor, que só depende das características do sistema e do fluido bombeado, é interpretado 

fisicamente como sendo a energia absoluta por unidade de peso existente no flange da sucção e 

ele pode ser expresso pela Equação 2 (De Mattos e de Falco, 1998). 

 

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑 = (
𝑃𝑠

𝛾
±  𝑍𝑠 − ℎ𝑓𝑠) +

𝑉2

2∙𝑔
   (2) 

Fonte: De Mattos e de Falco (1998) 

onde 𝑃𝑠 é a pressão manométrica no tanque de sucção, 𝑍𝑠 é a altura estática no tanque de sucção, 

ℎ𝑓𝑠 são as perdas de carga na linha de sucção, 𝛾 é o peso específico do fluido na temperatura de 

bombeamento, 𝑉 é velocidade do fluido bombeado e 𝑔 é a aceleração da gravidade local. 

Para que a condição de cavitação seja evitada, o Net Positive Suction Head disponível 

(𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑) deve ser 0,6 m maior que o Net Positive Suction Head requerido (𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟). Este valor 

de 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟 não depende das características do sistema, só depende das características da bomba, e 

sob certos aspectos, do fluido bombeado (De Mattos e de Falco, 1998). O valor do 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟 é 

fornecido pelo fabricante da bomba independentemente do sistema em que ela irá operar e o time 

de engenharia responsável pela operação da bomba deve calcular o 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑 sob as condições do 

sistema para avaliar se ocorrerá cavitação durante a operação. 

O valor de peso específico do fluido na temperatura de bombeamento (𝛾), mostrado na 

Equação 2, segundo White (2011) pode ser calculado a partir da multiplicação da massa específica 

do fluido na temperatura de bombeamento (𝜌) pela aceleração da gravidade local (𝑔), que segundo 

Young e Freedman (2008) é igual à 9,80665 m/s² ao nível do mar. O valor da altura estática no 

tanque de sucção (𝑍𝑠) deve ser a altura mínima de fluido neste tanque mais a diferença de nível 

entre este tanque e a bomba.  

Como pode-se observar na Equação 2, para obter o 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑 se faz necessário o cálculo da 

perda de carga do trecho de sucção (ℎ𝑓𝑠). Segundo De Mattos e de Falco (1998), o valor de perda 

de carga na linha de sucção (ℎ𝑓𝑠) é o resultado da soma da perda de carga normal ou distribuída 

na linha de sucção (ℎ𝑓𝑛) com a perda de carga localizada na linha de sucção (ℎ𝑓𝑙). Antes de realizar 

o cálculo da perda de carga normal ou distribuída na linha de sucção (ℎ𝑓𝑛) deve-se determinar o 

regime de escoamento do fluido bombeado para aplicar a equação mais adequada neste cálculo.  

O escoamento de um fluido em uma tubulação pode ser laminar ou turbulento. O 

escoamento laminar ocorre quando todos os filetes líquidos são paralelos entre si e as velocidades 

em cada ponto são invariáveis em direção e grandeza (De Mattos e de Falco, 1998). A palavra 

laminar origina-se do movimento de partículas adjacentes do fluido, agrupadas em “lâminas”. O 

escoamento de fluidos com alta viscosidade, como óleos, em baixas velocidades é tipicamente 

laminar (Çengel e Cimbala, 2015). Em contraponto o escoamento turbulento ocorre quando as 

partículas se movem em todas as direções com velocidades variáveis, em direção e grandeza, de 

um ponto para outro e, no mesmo ponto, de um momento para outro (De Mattos e de Falco, 1998). 

O escoamento de fluidos com baixa viscosidade, como o ar, em altas velocidades é tipicamente 

turbulento. Um escoamento que alterna entre laminar e turbulento é chamado de escoamento de 

transição (Çengel e Cimbala, 2015). Um exemplo das três classificações de escoamento do fluido 

pode ser visto na Figura 10. 
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Figura 10. Classificação dos escoamentos de fluidos 
Fonte: Çengel e Cimbala, 2015 

 
 

Segundo Çengel e Cimbala (2015), o regime de escoamento do fluido bombeado pode ser 

determinado a partir do cálculo do número adimensional de Reynolds (𝑅𝑒) e classificado a partir 

da seguinte escala: para 𝑅𝑒 ≤ 2300, considera-se escoamento laminar, para 2300 ≤ 𝑅𝑒 ≤ 4000, 

considera-se escoamento de transição, e para 𝑅𝑒 ≥ 4000, considera-se escoamento turbulento.  

Segundo De Mattos e de Falco (1998), para o escoamento incompressível dentro de um 

tudo de seção reta circular e completamente desenvolvido, o número de Reynolds (𝑅𝑒) pode ser 

calculado a partir da Equação 3. 

 

𝑅𝑒 =  
𝐷∙ 𝑉∙ 𝜌

𝜇
   (3) 

Fonte: De Mattos e de Falco (1998) 

onde 𝑅𝑒 é o número adimensional de Reynolds, 𝐷 é o diâmetro interno da tubulação de sucção, 𝑉 

é velocidade do fluido bombeado, 𝜌 é a massa específica do fluido na temperatura de 

bombeamento e 𝜇 é a viscosidade do fluido na temperatura de bombeamento. 

Segundo De Mattos e de Falco (1998), o valor do diâmetro interno da tubulação de sucção 

(𝐷) pode ser determinado a partir dos valores de diâmetro nominal da tubulação de sucção e a 

designação de espessura da tubulação de sucção (schedule), como pode ser visto no Anexa A. 

Sabe-se que o valor da velocidade do fluido bombeado (𝑉) pode ser obtido a partir da razão 

da vazão de bombeamento do fluido pela área de seção transversal da tubulação de sucção. 

Segundo Massarani (2002), a área de seção transversal da tubulação de sucção pode ser calculada 

a partir da Equação 4. 

 

𝐴 =  
𝜋∙𝐷²

4
   (4) 

Fonte: Massarani (2002) 

onde 𝐴 é a área de seção transversal da tubulação de sucção, e 𝐷 é o diâmetro interno da tubulação 

de sucção. 
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Considerando o regime de escoamento turbulento, que é o regime de escoamento presente 

na bomba estudada, segundo De Mattos e de Falco (1998), o valor de perda de carga normal ou 

distribuída na linha de sucção (ℎ𝑓𝑛) pode ser calculado a partir da função de Darcy-Weisbach, 

expressa na Equação 5. 

 

ℎ𝑓𝑛 = 𝑓 ∙  
𝐿

𝐷
 ∙

𝑉2

2∙𝑔
   (5) 

Fonte: De Mattos e de Falco (1998) 

onde ℎ𝑓𝑛 é a perda de carga normal ou distribuída na linha de sucção para um regime de 

escoamento turbulento, 𝑓 é o coeficiente adimensional de atrito, 𝐿 é o comprimento da tubulação 

de sucção, 𝐷 é o diâmetro interno da tubulação de sucção, 𝑉 é a velocidade do fluido bombeado e 

𝑔 é a aceleração da gravidade local. 

Segundo Çengel e Cimbala (2015), o coeficiente adimensional de atrito (𝑓) pode ser 

calculado a partir da equação de Colebrook aproximada por Haaland representada na Equação 6. 

 
1

√𝑓
= −1,8 ∙  log[

6,9

𝑅𝑒
+ (

𝜀/𝐷

3,7
)1,11]   (6) 

Fonte: Çengel e Cimbala (2015) 

onde 𝑓 é o fator adimensional de atrito, 𝑅𝑒 é o número adimensional de Reynolds, 𝜀 é rugosidade 

da tubulação de sucção e 𝐷 é o diâmetro interno da tubulação de sucção. Segundo Çengel e 

Cimbala (2015) o valor de rugosidade da tubulação de sucção (𝜀) para o aço inoxidável, que é o 

material da tubulação de sucção da bomba TP-151, é de 0,000002 m, como pode ser visto no 

Anexo B. 

Em seguida, deve-se calcular a perda de carga localizada na linha de sucção (ℎ𝑓𝑙), que 

segundo De Mattos e de Falco (1998) pode ser calculada utilizando a Equação 7, para se obter o 

valor total de perda de carga ao realizar a soma com a perda de carga distribuída calculada 

anteriormente.  

 

ℎ𝑓𝑙 = (∑ 𝐾) ∙
𝑉2

2∙𝑔
   (7) 

Fonte: De Mattos e de Falco (1998) 

onde ℎ𝑓𝑙 é a perda de carga localizada na linha de sucção, 𝐾 é o coeficiente experimental tabelado 

para cada tipo de acidente, 𝑉 é a velocidade do fluido bombeado e 𝑔 é a aceleração da gravidade 

local. 

Por fim, de posse de todos os valores que compõem a Equação 2, o NPSHd pode ser 

calculado e deve ser 0,6 m maior que o NPSHr para que a condição de cavitação seja evitada.  
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4. METODOLOGIA UTILIZADA 

 

A metodologia utilizada no presente trabalho consistiu, inicialmente, em uma pesquisa 

bibliográfica, onde foram analisados os princípios e fundamentos necessários para realizar as 

análises propostas e alcançar o objetivo de avaliar as condições operacionais da instalação de 

bombeamento estudada, e mais especificamente a bomba centrífuga TP-151. Foram lidos livros, 

artigos, apostilas, manuais e outros documentos relacionados aos assuntos tratados na 

fundamentação teórica. 

Em seguida, foram levantados os dados tanto de projeto quanto os dados operacionais da 

instalação que contêm a bomba TP-151 para realizar uma comparação entre as variáveis 

operacionais de projeto e as variáveis operacionais atuais. Foram comparadas a vazão, a 

temperatura, a massa específica, a viscosidade e a pressão de vapor, sendo tais informações obtidas 

em folha de dados de projeto (variáveis na condição de projeto) e em PLC (variáveis operacionais 

atuais). Essa comparação teve o intuito de identificar divergências significativas entre as variáveis 

operacionais e as variáveis de projeto que possam impactar na operação da instalação estudada. 

Posteriormente, com o objetivo de encontrar as possíveis causas do efeito de ruído elevado 

gerado durante a operação da bomba TP-151, foi utilizado o Diagrama de Ishikawa. Também 

conhecido como Diagrama de Causa e Efeito ou Diagrama Espinha de Peixe, essa metodologia 

consiste em listar todas as possíveis causas de um determinado problema e analisar se elas 

realmente são responsáveis pelo efeito observado e como elas se relacionam, com o intuito 

entender o porquê determinado problema acontece. 

Para elaboração do Diagrama de Ishikawa foi realizada uma reunião envolvendo os 

engenheiros e técnicos de operação responsáveis pela bomba TP-151 onde foi discutido o efeito 

observado, o ruído elevado durante o funcionamento desta bomba, e foram sugeridas possíveis 

causas para esse efeito. Após o levantamento de inúmeras possíveis causas e discussão prévia das 

mesmas, as mais relevantes foram escolhidas para compor o diagrama e para serem investigadas, 

como pode ser visto na Figura 11. Cada uma dessas causas foi estudada individualmente para 

avaliar se elas geram esse ruído e se elas impactam ou são impactadas pelas outras possíveis 

causas. 
 

Figura 11. Diagrama de Ishikawa 

Fonte: Autoria própria, 2021 

 

 

Em seguida, foi realizada uma coleta de dados de pressão de sucção e de descarga da bomba 

estudada a partir da utilização de manômetros, com o intuito de avaliar se o diferencial de pressão 
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no sistema analisado estava na faixa ideal de operação projetada para as situações de descarga 

totalmente fechada (shutoff), parcialmente aberta e totalmente aberta. A partir dessas análises 

preliminares, foi realizado o cálculo de NPSHd com o intuito de compará-lo com o NPSHr para 

avaliação de condição de cavitação. Para realização do cálculo de NPSHd foram utilizados os 

dados das variáveis supracitadas obtidos em ficha de dados de projeto e em PLC; os dados de 

diâmetro e comprimento da linha e altura estática do tanque obtidos em diagrama de tubulações e 

isométricos; além da utilização de Excel para a obtenção do valor de NPSHd. O valor de NPSHr 

foi obtido a partir da curva da bomba fornecida pelo fabricante.  

Adicionalmente, foi consultado o histórico de manutenções preventivas e corretivas da 

bomba TP-151 através do sistema SAP (Sistemas, Aplicativos e Produtos para Processamento de 

Dados) com o intuito de identificar qualquer irregularidade que comprometa a confiabilidade 

operacional desta bomba. 

Finalizado o estudo do Diagrama de Ishikawa e com o conhecimento de quais as reais 

causas do problema que geram o efeito observado e como elas se relacionam, foram sugeridas 

propostas de soluções que agissem nas causas raiz do problema. Para o levantamento destas 

propostas foi realizada uma reunião envolvendo os engenheiros e técnicos de operação 

responsáveis pela bomba TP-151 onde foi apresentado o estudo das causas reais do problema que 

geram o efeito observado e foram discutidos planos de ação com o intuito de mitigar o problema 

tratando as suas causas reais. Inúmeras propostas foram sugeridas e, realizando uma análise prévia 

ponderando um equilíbrio entre investimento necessário e ganho real de cada uma, foram 

escolhidas quatro propostas que foram estudadas no presente trabalho. Essas propostas sugeridas 

foram avaliadas em termos de viabilidade técnica; investimento necessários para aplicação; 

limitações técnicas do sistema; pontos negativos e pontos positivos e entre outras avaliações de 

forma a munir os tomadores de decisão envolvidos na operação da bomba TP-151 de informações 

essenciais para a escolha da proposta mais viável tecnicamente e economicamente.   
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Ratificando o que foi mencionado anteriormente, a Dow possui o complexo industrial de 

Aratu localizado em Candeias na Bahia inserido no negócio de poliuretanos e CAV. Dentro do 

complexo industrial, além das diversas áreas operadas e detalhadas no tópico de introdução do 

presente trabalho, é operado o Terminal Marítimo, que movimenta produtos para o mercado 

brasileiro, da América do Norte, da Ásia, da Europa e da América Latina.  

O Terminal Marítimo da Dow no complexo industrial de Aratu tem como principal função 

receber os produtos e distribui-los por meio de embarcações marítimas e carretas. A área do 

terminal marítimo possui quatro tanques, sendo que os mais relevantes para o desenvolvimento do 

presente trabalho são os tanques TV-150 e TV-101, destinados para recebimento de propileno 

glicol para distribuí-lo por meio de embarcações marítimas. 

A saída do tanque TV-150, que armazena propileno glicol, possui três possíveis 

alinhamentos, são eles de reciclo do tanque TV-150, de transferência para o tanque TV-101, que 

também é um tanque que armazena propileno glicol, e de transferência para embarcações 

marítimas.  

É importante ressaltar que o trecho de descarga da bomba TP-151 no alinhamento de 

reciclo deste tanque possui uma oportunidade de melhoria, pois o fluido sobe uma altura de 

aproximadamente 2 m para em seguida descer essa mesma altura para entrar no tanque. Além 

desse arranjo prejudicar a descarga da bomba, pois se fosse um trecho horizontal ao invés de 

vertical esta bomba teria um menor esforço mecânico para bombear o fluido, este trecho tubular 

possui uma válvula automática, o que dificulta serviços de manutenção desta válvula devido à 

altura de mais de 2 m.  

A Tabela 1 explicita o comprimento do trecho tubular de sucção da bomba TP-151 em 

metros e a quantidade de cada acidente presente nesse circuito de sucção, que são informações 

comuns para os três alinhamentos possíveis.  

 
Tabela 1. Comprimento e acidentes do trecho tubular da sucção da bomba TP-151 

Fonte: Autoria própria, 2021 

Comprimento (m) 10,0 

Válvula esfera (qtd) 2 

Curva de 90º (qtd) 2 

Curva de 45º (qtd) 1 

Redução de 6” para 4” (qtd) 1 

 

A Tabela 2 explicita o comprimento do trecho tubular de descarga da bomba TP-151 em 

metros e a quantidade de cada acidente presente nesse circuito de descarga para cada um dos três 

alinhamentos possíveis.  
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Tabela 2. Comprimento e acidentes do trecho tubular da descarga da bomba TP-151 

Fonte: Autoria própria, 2021 

 Reciclo do 

TV-150 

Transferência 

para o TV-101 

Transferência 

para o navio 

Comprimento (m) 15,1 27,4 34,8 

Curva de 90º (qtd) 6 7 7 

Expansão de 3” para 6” (qtd) 1 1 1 

Válvula borboleta (qtd) 1 1 1 

Redução de 4” para 3” (qtd) 1 0 0 

Válvula automática (qtd) 1 1 3 

Expansão de 3” para 4” (qtd) 1 0 0 

Válvula esfera 1 2 0 

Redução de 6” para 4” (qtd) 0 1 1 

Filtro (qtd) 0 0 1 

 

Analisando os três alinhamentos possíveis de saída do tanque TV-150, pode-se observar 

que para qualquer um dos possíveis alinhamentos é utilizada a bomba centrífuga TP-151 para 

transportar o propileno glicol.  

É importante citar que o tanque TV-150 foi projetado para armazenamento de mistura de 

óxido de propileno (PO) com óxido de etileno (EO), e em 2004 a Dow realizou um projeto de 

conversão do tanque TV-150 para iniciar um armazenamento de propileno glicol (PG). Uma das 

etapas críticas do projeto de conversão do tanque TV-150 foi a etapa de compra de uma nova 

bomba, a bomba centrífuga TP-151, que fosse apropriada para operar com o novo fluido que seria 

transportado, visto que a bomba antiga, a bomba TP-150, não seria adequada para essa operação, 

pois ela foi projetada para transportar a mistura de PO com EO. 

O propileno glicol (PG), que é produzido a partir da hidrólise do óxido de propileno, é uma 

substância pura constituída por 1,2-propanodiol e não é classificado como produto perigoso 

segundo a ABNT NBR 14725-2. Este produto possui classificação de perigo NFPA, também 

conhecido como Diagrama de Hommel, nível 1 para a categoria de saúde, o que significa produto 

levemente perigoso, nível 1 para incêndio, o que significa que o produto precisa ser aquecido para 

entrar em ignição, e nível 0 para reatividade, o que significa que o produto é normalmente estável 

(CETESB, 2021). Na Tabela 3 abaixo pode-se observar as propriedades físicas e químicas do 

propileno glicol.  

 
Tabela 3. Propriedades físicas e químicas do propileno glicol 

Fonte: FISPQ do propileno glicol, 2017  

Cor Incolor 

Odor Inodoro 

Ponto de Fusão < -20 ºC Método A1 da CE 

Ponto de Ebulição 184 ºC em 760 mmHg Método A2 da CE 

Pressão de Vapor 20 Pa em 25 ºC Método A4 da CE 

Massa Específica 1,03 g/cm³ em 20 ºC 

Solubilidade em água 100 % em 20 ºC Método A6 da CE 

Temperatura de Autoignição > 400 ºC em 100,01 kPa Método A15 da CE 

Viscosidade Dinâmica  43,4 mPa.s em 25 ºC 

Risco de Explosão Não explosivo 

Ponto de Fluidez < -57 ºC 

 

O propileno glicol não deve entrar em contato com ácidos fortes, bases fortes ou oxidantes 

fortes. Além disso, dependendo da temperatura, fornecimento de ar e presença de outros materiais, 

os produtos de sua decomposição podem incluir, mas não estão limitados a: aldeídos, álcoois, 
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éteres e ácidos orgânicos. Este produto tem um grau de toxicidade reduzida ao ser ingerido, é 

pouco provável que o contato prolongado com a pele provoque absorção de quantidades perigosas, 

não apresenta riscos elevados de toxicidade pela inalação sendo que a quantidade de vapores é 

mínima à temperatura ambiente devido à sua baixa volatilidade, não é carcinogênico, não é 

teratogênico e não é mutagênico. Todas essas características são cruciais para o propileno glicol 

devido a sua aplicação ser voltada para produtos farmacêuticos, produtos alimentícios e produtos 

de cuidado e higiene pessoal.  

 

5.2. ESTUDO DAS POSSÍVEIS CAUSAS DO PROBLEMA 

 

O estudo das possíveis causas do problema foi iniciado comparando-se os dados de projeto 

do sistema com a condição operacional atual. Essa comparação está descrita na próxima seção 

 

5.2.1. ESTUDO PRELIMINAR DO SISTEMA - COMPARAÇÃO ENTRE DADOS 

OPERACIONAIS E DADOS DE PROJETO 

 

Como medida introdutória da realização do estudo das possíveis causas do problema de 

ruído elevado apresentado durante a operação da bomba TP-151, realizou-se um comparativo dos 

dados de projeto e dos dados operacionais atuais desta bomba, de forma que fossem investigadas 

mudanças significativas dos valores das variáveis e que fosse possível realizar a análise dos 

possíveis impactos dessas mudanças no desempenho operacional da bomba TP-151. 

É importante mencionar que a bomba TP-151 opera em batelada, pois ela só é acionada 

quando o Porto da Dow em Candeias – BA apresenta um navio atracado que possui um 

compartimento disponível e compatível para armazenamento de propileno glicol. Além disso, 

deve-se destacar que o bocal de sucção da bomba estudada é de 4”, sendo precedido de uma 

redução excêntrica de 6” para 4”, e o bocal de descarga é de 3”, sendo sucedido por uma expansão 

concêntrica de 3” para 6”, como pode ser visto na Figura 12. 

 
Figura 12. Representação da tubulação de sucção e descarga da bomba centrífuga TP-151 

Fonte: Autoria própria, 2021 

 
 

A bomba TP-151 é uma bomba centrífuga horizontal com carcaça e rotor em aço inoxidável 

316 (ASTM A744-Gr-CF8M) e uma base estrutural de aço carbono para o conjunto motor - 

bomba. É importante comentar que qualquer material que tem contato com o propileno glicol deve 

ser nobre devido à aplicação desse produto entrar em contato com o corpo humano. Pois, se o 
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material fosse de aço-carbono, este material poderia apresentar oxidação que contaminaria o 

fluido. Então, não somente a bomba é de aço inoxidável, mas também todas as tubulações que 

transportam o propileno glicol e os tanques que armazenam este produto são de aço-carbono 

revestidos internamente contra oxidação.  

A carcaça da bomba TP-151 tem construção ANSI-B73, apoiada pelo pé, sendo projetada 

para permitir desmontagem pela parte traseira, para que se remova os internos da carcaça sem 

perturbação do sistema de tubulação como pode ser visto na Figura 13. 
 

Figura 13. Carcaça da bomba centrífuga TP-151 

Fonte: Fabricante da bomba TP-151, 2004 

 
 

Esta bomba possui um motor elétrico WEG de 75 hp de potência, com capacidade de 

rotação de 3565 rpm, TFVE IPW55, com voltagem de 440 V, fornecimento trifásico, que é uma 

ligação realizada por quatros fios, sendo três fases e um neutro; com uma frequência de energia 

elétrica gerada de 60 HZ e classe F. O selo mecânico da bomba TP-151 é o modelo P50 da 

fabricante com plano API 11 e a placa de vedação consiste em uma peça única, dispondo de 

dispositivos de modificação de fluxo que aumentam a vida útil do sistema de selagem. 

A Tabela 4 apresenta um comparativo de cada variável (a vazão, a temperatura, a massa 

específica, a viscosidade e a pressão de vapor) em relação ao que foi projetado para a bomba TP-

151 e os dados operacionais atuais desta bomba, ambos para o fluido propileno glicol, com o 

intuito de identificar divergências significativas entre as variáveis operacionais e as variáveis de 

projeto que possam impactar na estabilidade mecânica da bomba estudada. 
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Tabela 4. Dados de projeto e dados operacionais da bomba TP-151 

Fonte: Autoria própria, 2021 

Propileno Glicol (PG) 

 

Dados de 

Projeto 

Dados 

Operacionais 

Vazão volumétrica (m³/s) 0,030 0,033 

Temperatura de Bombeamento (ºC) 39,0 31,3 

Massa Específica à Temperatura de Bombeamento (kg/m³) 1020,00 1027,89 

Viscosidade à Temperatura de Bombeamento (Pa.s) 0,02300 0,03399 

Pressão de Vapor à Temperatura de Bombeamento (Pa) 68,9 46,9 

 

A Tabela 5 explicita os valores de massa específica, de viscosidade e de pressão de vapor 

da água para as temperaturas de bombeamento do PG no projeto e atualmente.  

 
Tabela 5. Propriedades da água à temperatura de projeto e à temperatura operacional 

Fonte: Autoria própria, 2021 

Água 

  

Dados de 

Projeto 

Dados 

Operacionais 

Temperatura de Bombeamento (ºC) 39,0 31,3 

Massa Específica à Temperatura de Bombeamento (kg/m³) 992,61 995,35 

Viscosidade à Temperatura de Bombeamento (Pa.s) 0,00069 0,00085 

Pressão de Vapor à Temperatura de Bombeamento (Pa) 7.000,2 4.496,9 

 

Os dados das propriedades físicas do propileno glicol serão comparados com os dados das 

propriedades físicas da água para um entendimento mais claro da grandeza e das variações de cada 

propriedade física do fluido estudado, uma vez que se entende que as propriedades físicas da água 

são amplamente estudadas e conhecidas de modo que os comparativos realizados sejam pertinentes 

e esclarecedores. Então, a partir dessa comparação entre o propileno glicol e a água, será possível 

entender se o fluido estudado é viscoso ou não, e se essa viscosidade varia muito ou pouco em 

função da temperatura, por exemplo. 

 

5.2.1.1. CONSEQUÊNCIAS DEVIDO A ALTERAÇÃO NA VAZÃO 

VOLUMÉTRICA DE PROJETO 

 

O dado de vazão de projeto da bomba TP-151 foi obtido a partir do valor de vazão de 

operação presente na ficha de dados desta bomba, pois este era o valor de vazão ideal que a bomba 

deveria operar, segundo os cálculos dos engenheiros responsáveis pelo projeto de conversão do 

TV-150. Na prática, como previsto no procedimento de transferência de propileno glicol do tanque 

TV-150 para navios e no procedimento de transferência de propileno glicol do tanque TV-150 para 

o tanque TV-101, a bomba TP-151 é ligada, a descarga é totalmente aberta e a bomba é operada 

com vazão máxima e, praticamente, constante do início ao final da operação. Assim, o dado de 

vazão operacional da bomba TP-151 foi obtido a partir do valor de vazão médio calculado a partir 

o inventário de vazões coletadas pelo PLC no intervalo dos três anos de operação mais recentes.  

Diante disso, a partir dos dados da Tabela 4, pode-se observar que a bomba TP-151 foi 

projetada para operar com uma vazão média de 0,030 m³/s e que, atualmente, esta bomba opera 

com uma vazão média de 0,033 m³/s, o que representa um aumento de vazão de 9,02 % do que foi 

projetado para o que realmente é encontrado na prática. Sabe-se que um aumento na vazão implica 

em um aumento do NPSHr e uma diminuição do NPSHd e que dependendo de quanto seja esse 

acréscimo de vazão, a bomba estudada pode ter seu desempenho reduzido. Na Figura 14, pode-se 
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observar a curva da bomba TP-151 calculada pelo fabricante desta bomba estudada para o diâmetro 

do impelidor igual a 209,6 mm, ou seja, igual ao diâmetro projetado para esse impelidor (8,25”). 

 
Figura 14. Curva da bomba TP-151 

Fonte: Fabricante da bomba TP-151, 2004 

 
 

Analisando a curva da bomba TP-151 calculada pelo fabricante, pode-se observar que com 

a elevação de 9,02 % da vazão que foi projetado para o que realmente é encontrado na prática para 

esta bomba gera um aumento no NPSHr de 3,4 m, que era o valor no projeto da bomba TP-151, 

para um NPSHr de 4,0 m, que o valor durante a operação da bomba estudada. Isso significa um 

aumento de 17,7 % no valor do NPSHr originalmente projetado. Sabe-se que o desempenho de 

um sistema de bombeamento e o NPSHr possuem uma relação inversamente proporcional, de 

modo que qualquer acréscimo de NPSHr contribui para uma perda de eficiência da operação da 

bomba e, dependendo de quanto seja esse acréscimo no valor do NPSHr, essa bomba pode estar 

em condição de cavitação, o que pode comprometer seu desempenho e sua integridade mecânica. 

Uma análise mais detalhada sobre o valor do NPSHr e NPSHd será realizada no tópico relacionado 

ao estudo do NPSHd operacional atual da bomba TP-151 com o intuito de avaliar se ele se encontra 

dentro do adequado.    

Analisando a curva da bomba TP-151 fornecida pelo fabricante, pode-se observar que com 

a elevação de 9,02 % da vazão é gerada uma elevação da potência requerida de, aproximadamente, 

48,5 hp para, aproximadamente, 52,0 hp (um aumento de 7,2 %). Uma elevação de potência 

requerida do sistema de bombeamento, significa que para manter a rotação original com a nova 

vazão pretendida, o motor elétrico da bomba precisará operar com um esforço mecânico maior, o 

que resulta em um consumo elétrico mais elevado, proporcionando maior vibração sobre o eixo 

da bomba. Dependendo de quão expressivo seja esse aumento na potência requerida de forma que 

seja ultrapassada a potência requerida máxima que o motor elétrico foi projetado para operar, o 

esforço pode ser tão elevado que o motor elétrico não consiga fornecer a potência necessária para 

que a bomba opere nas condições esperadas e pode gerar uma falha no motor elétrico por esforço 

acima do projetado. Entretanto, no caso específico da bomba TP-151, pode-se afirmar que, com 
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este aumento, a potência requerida operacional encontra-se abaixo do valor de potência requerida 

máxima informada pelo fabricante para a bomba TP-151, que é de 75,0 hp, atingido 69,3 % da 

potência requerida máxima. Dessa maneira, pode-se afirmar que é provável que esse aumento de 

potência requerida pelo sistema seja suprido de forma eficiente pelo motor elétrico, sem gerar um 

esforço elevado ou falha dele. 

Outra análise que pode ser realizada é em relação a carga da bomba. Observando 

criteriosamente a curva da bomba TP-151 calculada pelo fabricante, pode-se observar que a 

elevação de 9,02 % na vazão gera uma diminuição da carga da bomba de, aproximadamente, 

76,9 m para, aproximadamente, 72,0 m, ou seja uma diminuição de 6,4 % no valor da carga de 

projeto para a carga de operação da bomba. Sabe-se que quanto maior for a perda de carga da 

tubulação, menor será a carga da bomba. Deste modo, pode-se afirmar que a diminuição percebida 

na carga da bomba expressa uma possível elevação da perda de carga do sistema de bombeamento, 

que gera uma redução do valor de NPSHd. Sabe-se que o desempenho de um sistema de 

bombeamento e o NPSHd possuem uma relação diretamente proporcional, de modo que qualquer 

decréscimo de NPSHd contribui para uma perda de eficiência da operação da bomba e, 

dependendo de quanto seja esse decréscimo no valor do NPSHd, essa bomba pode estar em 

condição de cavitação, o que pode comprometer seu desempenho e sua integridade mecânica. Uma 

análise mais detalhada sobre o valor do NPSHr e NPSHd será realizada no tópico relacionado ao 

estudo do NPSHd operacional atual da bomba TP-151 com o intuito de avaliar se ele se encontra 

dentro do adequado. 

É importante ressaltar, que a curva da bomba expressa que tem uma redução de 2,6 % da 

eficiência caso a vazão seja elevada de 0,030 m³/s para 0,033 m³/s, mas esses valores apresentados 

consideram que o sistema de bombeamento não sofreu alteração nenhuma desde o projeto de 

conversão do tanque TV-150 realizado em 2004. Sendo possível, que essa diminuição de eficiência 

seja mais ou menos expressiva dependendo das alterações realizadas no sistema de 2004 até os 

dias atuais. Uma análise mais detalhada sobre a eficiência da bomba TP-151 será realizada em 

tópicos posteriores. 

 

5.2.1.2. CONSEQUÊNCIAS DEVIDO A ALTERAÇÃO NA TEMPERATURA 

DE PROJETO 

 

Os dados presentes na Tabela 4 demonstram que a bomba TP-151 foi projetada para operar 

com uma temperatura média do fluido bombeado de 39,0 ºC e que, atualmente, essa bomba opera 

com uma temperatura média do fluido bombeado de 31,3 ºC. Pode-se perceber que essa 

diminuição na temperatura média do bombeamento do propileno glicol gera um aumento da massa 

específica, um aumento da viscosidade e uma diminuição da pressão de vapor do fluido. É 

importante ressaltar que a diminuição da temperatura do fluido não proporciona um risco de 

solidificação, pois como pode-se observar na Tabela 3, o ponto de fusão do propileno glicol é 

inferior a -20 ºC. 

 Analisando a elevação da massa específica do fluido, pode-se observar, pelos dados da 

Tabela 4, que com a diminuição da temperatura média do fluido bombeado gera uma elevação da 

massa específica do propileno glicol de, aproximadamente, 1020,00 kg/m³ para, 

aproximadamente, 1027,89 kg/m³, o que representa um aumento de 0,8 % da massa específica de 

projeto para massa específica de operação. Uma elevação de massa específica do fluido significa 

uma elevação da quantidade de massa por volume de fluido bombeado, o que gera um aumento da 

força peso sobre o fluido, podendo gerar um maior esforço mecânico na estrutura de suporte das 

tubulação (tanto de sucção quanto de descarga da bomba) e no suporte da própria bomba, além de 

um maior esforço rotacional do impelidor relacionado à maior dificuldade de aumentar a energia 

cinética de um fluido onde a força peso encontra-se mais elevada do que era esperado. 

Comparando-se os dados da Tabela 4 com os dados da Tabela 5, pode-se observar que para 

a diminuição de temperatura média do fluido bombeado constatada gera uma elevação de 0,8 % 
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da massa específica do propileno glicol e de 0,3 % da massa específica da água, o que demonstra 

uma sensibilidade semelhante da massa específica de ambos os fluidos em relação a temperatura. 

Além disso, o propileno glicol apresenta uma densidade, ou seja, a razão entre a massa específica 

deste fluido e a massa específica da água, de 1,03 tanto para temperatura média de bombeamento 

de projeto quanto para a temperatura média de bombeamento operacional. Diante disso, pode-se 

afirmar que o propileno glicol, justamente por ser gerado a partir da hidrólise do óxido de propeno, 

apresenta uma massa específica muito similar à massa específica da água tanto em valor para cada 

temperatura quanto em variação em relação à mudança de temperatura. Portanto, devido ao fato 

de a variação de massa específica do fluido bombeado ser inferior a 1 %, pode-se afirmar que a 

elevação do esforço mecânico de suporte no trecho tubular e na bomba não é expressiva de tal 

forma que deva ser considerada na avaliação de estabilidade operacional do sistema de 

bombeamento. 

Analisando a elevação da viscosidade do fluido, pode-se observar que, pelos dados da 

Tabela 4, com a diminuição da temperatura média do fluido bombeado que foi projetado para o 

que realmente é encontrado na prática para este fluido gera uma elevação da viscosidade do 

propileno glicol de, aproximadamente, 0,02300 Pa.s para, aproximadamente, 0,03399 Pa.s o que 

representa um aumento de 47,8 % da viscosidade de projeto para a viscosidade de operação. Deste 

modo, uma elevação de viscosidade do fluido significa uma elevação da resistência do fluido em 

ser succionado e descarregado pela bomba, o que gera um maior esforço rotacional do impelidor 

da bomba relacionado à maior dificuldade de aumentar a energia cinética de um fluido onde a 

viscosidade encontra-se mais elevada do que era esperado. É importante citar que dependendo de 

quanto expressivo seja esse aumento e de qual valor a viscosidade atinja, o bombeamento desse 

fluido pode ser comprometido. 

Comparando-se os dados da Tabela 4 com os dados da Tabela 5, pode-se observar a 

diminuição da temperatura média do fluido bombeado gera uma elevação de 47,8 % da 

viscosidade do propileno glicol e de 23,2 % da viscosidade da água, o que demonstra que a 

viscosidade do propileno glicol apresenta uma sensibilidade à temperatura, aproximadamente, 

duas vezes maior se comparada à sensibilidade da viscosidade da água à temperatura, o que 

contribui para este expressivo aumento de viscosidade do propileno glicol. Além disso, o propileno 

glicol apresenta uma viscosidade 33,3 vezes maior que a viscosidade da água, para a temperatura 

média de bombeamento de projeto, e 40,0 vezes maior, para a temperatura média de bombeamento 

de operação. Porém, mesmo com a elevação de 47,8 % da viscosidade de projeto para a viscosidade 

de operação e o propileno glicol sendo, aproximadamente, 30,0 vezes mais viscoso que a água, 

este fluido encontra-se dentro da faixa de viscosidade em que a bomba TP-151 foi projetada para 

operar, que é de 0,02300 Pa.s até 0,03700 Pa.s, sinalizando que essa elevação de viscosidade do 

fluido, provocada pela diminuição da temperatura de bombeamento, não se encontra fora do 

esperado e projetado para a operação da bomba estudada. 

Analisando a pressão de vapor do fluido, pode-se observar, pelos dados da Tabela 4, que 

com a diminuição da temperatura média do fluido bombeado gera-se uma diminuição da pressão 

de vapor do propileno glicol de, aproximadamente, 68,9 Pa para 46,9 Pa, o que representa uma 

diminuição de 31,9 %. Desta forma, uma diminuição da pressão de vapor do fluido significa uma 

diminuição na facilidade das partículas do fluido em estado líquido em migrar para o estado 

gasoso. Isso é importante pelo fato de que quanto mais partículas do fluido encontram-se no estado 

gasoso durante a sucção da bomba, quando a pressão for elevada durante o fluxo rotativo do fluido 

na carcaça da bomba, estas partículas tendem a colapsar gerando o efeito de cavitação.  Então, esta 

diminuição da pressão de vapor do fluido, contribui para reduzir a possibilidade de uma condição 

de cavitação na bomba TP-151. 

Observando-se os dados da Tabela 4 em comparação com os dados da Tabela 5, verifica-

se a diminuição da temperatura média do fluido bombeado gera uma diminuição de 31,9 % da 

pressão de vapor do propileno glicol e de 35,8 % da pressão de vapor da água, o que demonstra 

uma sensibilidade semelhante da pressão de vapor de ambos os fluidos em relação a temperatura. 
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Além disso, o propileno glicol apresenta uma pressão de vapor 101,6 vezes menor que a pressão 

de vapor da água, para a temperatura média de bombeamento de projeto, e 95,9 vezes menor, para 

a temperatura média de bombeamento de operação. Diante disso, à título de comparação, a água é 

95,9 vezes mais propensa à cavitação se comparada ao propileno glicol, considerando a pressão 

de vapor operacional do fluido. Portanto, devido à diminuição expressiva de 31,9 % da pressão de 

vapor do propileno glicol e que este valor atual representa uma pressão de vapor 95,9 vezes menor 

que a pressão de vapor da água, pode-se afirmar que o sistema de bombeamento tornou-se menos 

suscetível à condição de cavitação. 

 

5.2.1.3. COMPARAÇÃO ENTRE O SISTEMA DA TP-151 E A TP-101 

 

Como mencionado anteriormente, o Terminal Marítimo da Dow no Complexo Industrial 

de Aratu possui dois tanques que armazenam propileno glicol, TV-150 e TV-101, e, 

consequentemente, a bomba centrífuga TP-151, que opera na saída do TV-150, e a bomba 

centrífuga TP-101, que opera na saída do TV-101, movimentam o mesmo tipo de fluido. Diante 

disso, torna-se pertinente realizar comparativos entre esses dois sistemas de bombeamento.  

Um comparativo preponderante para a operação das duas bombas é a altura estática em que 

cada bomba está submetida, haja vista que quanto maior a altura estática, mais favorável é a 

operação, pois maior será o NPSHd da bomba. Para se avaliar a altura estática de uma bomba 

deve-se considerar o pior cenário possível em que ela pode operar.  

Atualmente, todos os tanques do Terminal Marítimo da Dow no Complexo Industrial de 

Aratu possuem dois alarmes de alto nível e dois alarmes de baixo nível. Os alarmes de alto nível 

(alarme de alto) representam o limite máximo de segurança que a coluna de fluido pode atingir no 

tanque, e alarme de alto-alto, quando é atingido o limite máximo de volume que aquele tanque 

suporta. Os alarmes de baixo nível (alarme de baixo) compreende o limite mínimo de segurança 

que a coluna de fluido pode atingir no tanque, e o alarme de baixo-baixo, quando é atingido o 

limite mínimo onde não é mais possível ser bombeado, também chamado de volume morto. Em 

termos operacionais, o volume morto não deve ser atingido, de forma que as operações devem ser 

realizadas até no mínimo atingir o alarme de baixo.  

Avaliando-se as informações anteriores, observa-se que o pior cenário possível para se 

avaliar a altura estática mínima em que cada bomba opera seria o alarme de baixo nível de cada 

tanque. Para o tanque TV-150 o alarme de baixo representa uma coluna de propileno glicol de 

0,450 m, além disso, este tanque encontra-se à 0,604 m da bomba TP-151, dessa maneira pode-se 

afirmar que a bomba TP-151 possui uma altura estática mínima de 1,054 m, conforme mostrado 

na Figura 15. Já para o tanque TV-101 o alarme de baixo representa uma coluna de propileno 

glicol de 0,366 m e este tanque encontra-se no mesmo nível da bomba TP-101, dessa maneira, 

pode-se afirmar que a bomba TP-101 possui uma altura estática mínima de 0,366 m, também 

mostrado na Figura 15.  
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Figura 15. Altura estática das bombas TP-151 e TP-101 

Fonte: Autoria própria, 2021 

 
 

Realizando uma comparação considerando a altura estática mínima de cada bomba 

centrífuga, pode-se afirmar que, caso os sistemas de bombeamento fossem idênticos e só 

divergissem no valor da altura estática, a bomba TP-151 possuiria uma condição mais favorável 

para operar de forma eficiente, devido à sua altura estática mínima ser 2,9 vezes maior do que a 

altura estática mínima da bomba TP-101, haja vista que quanto maior a altura estática de um 

sistema de bombeamento maior o NPSHd do mesmo. Porém, na prática, observa-se que a bomba 

TP-101 opera sem ruído elevado, enquanto a bomba TP-151 opera com ruído elevado.  

Efetuadas as comparações preliminares, procedeu-se ao levantamento das possíveis causas 

para o problema operacional relatado. Nas seções seguintes estão os resultados desta investigação. 

 

5.2.2. PRESSÃO INSUFICIENTE DE SUCÇÃO NA BOMBA 

 

Quando uma bomba centrífuga é projetada, calcula-se uma pressão adequada tanto de 

sucção quanto de descarga para que aquela bomba opere de forma eficiente. Além disso, o 

diferencial de pressão, ou seja, a subtração da pressão de descarga pela pressão de sucção diferente 

do projetado pode apontar problemas operacionais na bomba estudada. Portanto, uma das possíveis 

causas do problema é uma pressão insuficiente de sucção na bomba TP-151 e essa possível causa 

será investigada e analisada nesse tópico. 

É pertinente realizar um comparativo entre as condições requeridas pela bomba TP-101 e 

pela bomba TP-151. Os valores de pressão de sucção e pressão de descarga projetados para as 

bombas de propilenol glicol encontram-se na Tabela 6 abaixo. 

 
Tabela 6. Pressão de sucção e descarga projetados para as bombas TP-151 e TP-101 com a válvula de descarga 

totalmente aberta. 

Fonte: Autoria própria, 2021 

  TP-151 TP-101 

Pressão manométrica de descarga (Pa) 843.367,6 294.198,0 

Pressão manométrica de sucção (Pa) 137.292,4 3.259,0 

Diferencial de Pressão (Pa) 706.075,2 290.939,0 

 

Analisando a Tabela 6 acima, pode-se afirmar que para que a descarga da bomba TP-101 

opere em condição adequada, espera-se uma pressão manométrica equivalente a 2,90 atm 

(294.198,0 Pa) de pressão na descarga, enquanto para que a descarga da bomba TP-151 opere em 
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condição adequada espera-se uma pressão manométrica maior, 8,30 atm (843.367,6 Pa) de pressão 

na descarga. Além disso, para que a sucção da bomba TP-101 opere em condição adequada espera-

se uma pressão manométrica de 0,03 atm (3.259,0 Pa), enquanto para que a sucção da bomba TP-

151 opere em condição adequada espera-se uma pressão maior, no valor manométrico equivalente 

a 1,40 atm (137.292,4 Pa) de pressão na sucção. 

Foram realizados testes com o intuito de avaliar se a pressão na sucção, a pressão na 

descarga e o diferencial de pressão se encontram adequados em relação ao esperado para cada 

bomba. Os testes realizados para a bomba TP-101 e para a bomba TP-151 foram realizados 

considerando o pior cenário, ou seja, cada tanque com o volume referente ao seu respectivo alarme 

de baixo, além disso, os testes foram realizados utilizando o mesmo par de manômetros calibrados 

para as duas bombas e ambos os sistemas de bombeamento estavam alinhados para carregamento 

de navio. Os testes foram realizados para as condições de válvula de descarga totalmente fechada 

(shutoff), válvula de descarga parcialmente aberta (válvula de descarga 50 % aberta) e válvula de 

descarga completamente aberta. Os dados obtidos a partir dos testes realizados na bomba TP-151 

encontram-se na Tabela 7 e os dados obtidos a partir dos testes realizados na bomba TP-101 

encontram-se na Tabela 8 mostradas abaixo.  
 

Tabela 7. Testes de pressão realizados na bomba TP-151 para altura de PG igual ao alarme de baixo nível. 

Fonte: Autoria própria, 2021 

          TP-151 

  Sucção Descarga Diferencial de Pressão 

Válvula de descarga totalmente fechada (Pa) 24.516,50 882.594,00 858.077,50 

Válvula de descarga com 50 % aberta (Pa) -13.729,24 392.264,00 405.993,24 

Válvula de descarga totalmente aberta (Pa) -33.342,44 196.132,00 229.474,44 

 
Tabela 8. Testes de pressão realizados na bomba TP-101 para altura de PG igual ao alarme de baixo nível. 

Fonte: Autoria própria, 2021 

          TP-101 

  Sucção Descarga Diferencial de Pressão 

Válvula de descarga totalmente fechada (Pa) 24.516,50 217.706,52 193.190,02 

Válvula de descarga com 50 % aberta (Pa) 9.806,60 186.325,40 176.518,80 

Válvula de descarga totalmente aberta (Pa) 3.259,0 166.712,20 166.712,20 

 

5.2.2.1. AVALIAÇÃO DA PRESSÃO DE SUCÇÃO 

 

Analisando a pressão de sucção da bomba TP-151 percebe-se que para a condição em que 

a válvula de descarga está totalmente fechada (condição de shutoff da bomba), a sucção da bomba 

TP-151 apresentou um valor médio de 24.516,50 Pa, o que equivale a 17,9 % do valor esperado 

para que esta bomba opere de forma adequada. Para a condição em que a válvula de descarga está 

parcialmente aberta, com 50 % de abertura, a sucção da bomba TP-151 apresentou um valor médio 

de -13.729,24 Pa, ou seja, uma condição de vácuo. Para a condição em que de fato as bombas 

operam, ou seja, com a válvula de descarga da bomba totalmente aberta, a sucção da bomba TP-

151 apresentou um valor médio de -33.342,44 Pa, isto é, uma condição de vácuo mais severa do 

que a obtida na condição anterior. 

Realizando a mesma análise para a pressão de sucção da bomba TP-101, percebe-se que 

para a condição de shutoff da bomba, a sucção da bomba TP-101 apresentou um valor médio de 

24.516,50 Pa. Para a condição em que a válvula de descarga está com 50 % de abertura, a sucção 

da bomba TP-101 apresentou um valor médio de 9.806,60 Pa. Para a condição em que a válvula 

de descarga da bomba está totalmente aberta, a sucção da bomba TP-101 apresentou um valor 

médio de 3.259,0 Pa.  
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De posse desses dados apresentados, pode-se afirmar que mesmo em shutoff, a pressão de 

sucção da bomba TP-151 encontra-se muito abaixo do aceitável, menos de 20 % do valor esperado 

para uma operação adequada, e que depois que a válvula de descarga da bomba é aberta a sucção 

da bomba TP-151 inicia um estado de vácuo cada vez mais elevado à medida que abertura da 

válvula de descarga vai aumentando. Essa situação é extremamente crítica, pois devido à pressão 

negativa, bolha são formadas antes da entrada da bomba e devido ao aumento de pressão do 

impelidor geram a condição de cavitação.  

Adicionalmente, ao realizar os testes da bomba TP-151 percebeu-se que à medida que a 

válvula de descarga ia aumentando a abertura aumentava-se o ruído gerado, o que contribui para 

a conclusão obtida com os dados de pressão na sucção da bomba, sendo um indicativo de que 

bomba está operando com uma pressão de sucção insuficiente, confirmando uma das possíveis 

causas levantadas. Em contraponto, pode-se afirmar que a pressão de sucção da bomba TP-101 

para todas as condições de abertura da válvula de descarga é suficiente já que o valor esperado 

para que esta bomba opere de forma adequada é de 3.259,0 Pa. Portanto, pode-se afirmar que, na 

prática, a bomba TP-151 opera com uma pressão de sucção com condição acentuada de vácuo, 

cavitação severa e ruído elevado, enquanto a bomba TP-101 opera com uma pressão de sucção 

positiva e superior ao esperado e sem ruídos. 

 

5.2.2.2. AVALIAÇÃO DA PRESSÃO DE DESCARGA 

 

Analisando a pressão de descarga da bomba TP-151 percebe-se que para a condição de 

shutoff da bomba, a descarga da bomba TP-151 apresentou um valor médio de 882.594,00 Pa, o 

que equivale a 104,7 % do valor esperado para que esta bomba opere de forma adequada. Para a 

condição em que a válvula de descarga está com 50 % de abertura, a descarga da bomba TP-151 

apresentou um valor médio de 392.264,00 Pa, o que equivale a 46,5 % do valor esperado para que 

esta bomba opere de forma adequada. Para a condição em que a descarga da bomba totalmente 

aberta, a descarga da bomba TP-151 apresentou um valor médio de 196.132,00 Pa, o que equivale 

à 23,3 % do valor esperado. 

Realizando a mesma análise para a pressão de descarga da bomba TP-101, percebe-se que 

para a condição de shutoff da bomba, a descarga da bomba TP-101 apresentou um valor médio de 

217.706,52 Pa, o que equivale à 74,0 % do valor esperado para operação adequada desta bomba. 

Para a condição em que a válvula de descarga está com 50 % de abertura, a descarga da bomba 

TP-101 apresentou um valor médio de 186.325,40 Pa, ou seja, 63,3 % do valor esperado para uma 

operação adequada. Para a condição em que a válvula de descarga da bomba está totalmente aberta, 

a descarga da bomba TP-101 apresentou um valor médio de 166.712,20 Pa, o que equivale à 56,7 

% do valor esperado. 

De posse desses dados apresentados, pode-se afirmar que, como a pressão da descarga da 

bomba TP-151 varia de 104,7 % (shutoff da bomba) até 23,3 % (válvula de descarga totalmente 

aberta) enquanto a pressão da descarga da bomba TP-101 varia de 74,0 % (shutoff da bomba) até 

56,7 % (válvula de descarga totalmente aberta), a queda de pressão na descarga da bomba TP-151 

é mais elevada do que o aceitável para que o sistema de bombeamento opere de forma adequada e 

essa queda brusca de pressão na descarga da bomba decorre do fato da pressão na sucção operar 

em vácuo cada vez mais severo à medida que é aberta a válvula de descarga. Além disso, pode-se 

afirmar que o valor de 23,3 % do esperado para uma operação adequada da bomba TP-151 

encontra-se muito abaixo do aceitável para pressão de descarga desta bomba, sendo um indicativo 

de que bomba está operando com uma pressão de descarga insuficiente, reduzindo a capacidade 

de bombeamento da TP-151 e diminuindo a eficiência desta bomba.  

Mesmo não possuindo uma queda de pressão tão brusca quanto a bomba TP-151, a bomba 

TP-101 opera durante todo o bombeamento com uma pressão de descarga entre 74,0 % e 56,7 % 

do que é esperado, o que não é adequado e pode indicar um possível problema na descarga desta 
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bomba, mas que não será abordado com mais profundidade porque não é o foco do presente 

trabalho. 

 

5.2.2.3. AVALIAÇÃO DO DIFERENCIAL DE PRESSÃO 

 

Analisando o diferencial de pressão da bomba TP-151 percebe-se que para a condição de 

shutoff da bomba, o diferencial de pressão da bomba TP-151 apresentou um valor médio de 

858.077,50 Pa, ou seja, 121,5 % do esperado para esta bomba. Para a condição em que a válvula 

de descarga está com 50 % de abertura, o diferencial de pressão da bomba TP-151 apresentou um 

valor médio de 405.993,24 Pa, o que equivale a 57,5 % do valor esperado para que esta bomba 

opere de forma adequada. Por fim, para a condição em que a descarga da bomba totalmente aberta, 

a o diferencial de pressão da bomba TP-151 apresentou um valor médio de 229.474,44 Pa, o que 

equivale à 32,5 % do valor esperado para que esta bomba opere de forma adequada. 

Observando-se o diferencial de pressão da bomba TP-101 percebe-se que para a condição 

de shutoff da bomba, o diferencial de pressão da bomba TP-101 apresentou um valor médio de 

193.190,02 Pa, 65,7 % do valor esperado. Para a condição em que a válvula de descarga está com 

50 % de abertura, o diferencial de pressão da bomba TP-101 apresentou um valor médio de 

176.518,80 Pa, 60,0 % do valor esperado. Para a condição em que a válvula de descarga da bomba 

está totalmente aberta, o diferencial de pressão da bomba TP-101 apresentou um valor médio de 

166.712,20 Pa, o que equivale à 56,7 % do valor esperado para que esta bomba opere de forma 

adequada. 

De posse desses dados apresentados, pode-se afirmar que, em nenhum momento durante a 

operação da TP-151 o diferencial de pressão encontra-se dentro do esperado, inicialmente superior 

e, posteriormente, inferior ao esperado, sendo um indicativo negativo e que pode comprometer a 

estabilidade da bomba TP-151.  

Diante de toda a análise realizada a partir desse teste de pressão, pode-se afirmar que a 

possível causa de uma pressão insuficiente na sucção da bomba TP-151 de fato contribui para o 

elevado ruído relatado pelos técnicos de operação. 

 

5.2.3. ALTERAÇÃO DA ROTAÇÃO DO IMPELIDOR DA BOMBA 

 

A bomba TP-151 foi projetada para operar com uma rotação de 3565 rpm, porém durante 

uma inspeção de vibração desta bomba realizada por uma empresa terceirizada foi informado o 

valor de 1800 rpm no relatório, portanto, uma das possíveis causas do problema é uma variação 

da rotação do impelidor da bomba TP-151 e essa possível causa será investigada e analisada nesse 

tópico. 

O teste realizado pela empresa terceirizada teve o objetivo de relatar o resultado da análise 

de condição realizada no conjunto motor e bomba TP-151. Para a análise foi utilizado o histórico 

de vibração do conjunto, como um indicativo se houve algum desvio de comportamento do 

equipamento que indicasse alguma característica de defeito. Para realização do teste foi utilizado 

um coletor de dados Gx, que é um coletor de dados utilizado pela empresa contratada para realizar 

monitoramento de vibração rotineira dos equipamentos.  

A empresa terceirizada que realizou o teste de vibração foi contactada acerca da 

divergência dos valores de rotação do impelidor e foi realizada uma análise da rotação atual. Em 

seguida, a empresa contratada informou que o valor de rotação correto é de 3565 rpm, que foi o 

valor utilizado nos cálculos para obtenção dos resultados, e o valor de 1800 rpm informado 

anteriormente foi um erro de digitação durante a emissão do relatório. 

Diante disso, pode-se afirmar que a alteração da rotação do impelidor da bomba TP-151 

não deve ser a causa para o ruído elevado relatado pelos técnicos de operação, pois a rotação atual 

do impelidor da bomba é igual rotação de projeto. 
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5.2.4. FALTA DE LUBRIFICAÇÃO DOS MANCAIS DA BOMBA 

 

Durante a realização do teste de vibração pela empresa contratada, citado anteriormente, 

foi emitido um relatório concluindo que o motor de acionamento apresentava níveis normais de 

vibração. Porém, foi observado que a bomba TP-151 apresentava elevada amplitude em alta 

frequência nos mancais da bomba, com a presença de atrito, que tal fato poderia estar associado à 

falta de lubrificação destes mancais ou condição operacional inadequada, como presença de 

cavitação. Assim sendo, uma das possíveis causas do problema seria uma falta de lubrificação 

adequada dos mancais da bomba TP-151. 

Com o objetivo de avaliar o efeito da lubrificação dos mancais na vibração elevada e atrito 

excessivo dos mancais, foi solicitada a lubrificação dos mancais e foi realizado um novo teste de 

vibração para avaliar se a situação permanecia. Após esta lubrificação dos mancais os resultados 

dos testes de vibração se mantiveram, provando que os resultados obtidos não eram influenciados 

por uma possível falta de lubrificação, mas sim por uma possível condição operacional 

inadequada, como presença de cavitação, que será discutida de forma mais detalhada no tópico 

referente à análise do NPSHd da bomba TP-151. Diante disso, descartou-se a falta de lubrificação 

dos mancais da bomba TP-151 como a causa para o ruído elevado relatado pelos técnicos de 

operação. 

 

5.2.5. ALTERAÇÃO DO DIÂMETRO E DO TIPO DO IMPELIDOR 

 

A bomba TP-151 foi projetada para operar com um impelidor de 8,25” do tipo semi-aberto. 

Este tipo de impelidor pode ser visto na Figura 16 abaixo. O tipo de impelidor semi-fechado é mais 

utilizado para fluido que possuem uma baixa concentração de impurezas, que é caso do propileno 

glicol que é movimentado pela bomba TP-151. Essas impurezas são removidas por um filtro citado 

no tópico de considerações iniciais, quando é necessário enviar propileno glicol do tanque TV-150 

para um navio atracado no píer. Considerando este fato, uma das possíveis causas do problema 

relatado poderia estar relacionada a uma mudança do diâmetro do impelidor ou do tipo do 

impelidor da bomba TP-151. 
 

Figura 16. Impelidor semi-aberto da bomba TP-151 

Fonte: Manual da bomba TP-151, 2004 

 
 

O histórico de intervenções de manutenção na bomba TP-151 presente no SAP foi 

consultado com o intuito de avaliar possíveis registros de mudança de diâmetro ou tipo do 

impelidor desta bomba, mas não foram encontrados, indicando que tanto o diâmetro quanto o tipo 

do impelidor da bomba TP-151 foram mantidos desde o projeto desta bomba. É importante 
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mencionar que para uma avaliação consistente de qual o diâmetro e o tipo do impelidor atual desta 

bomba seria necessário removê-la do sistema de bombeamento e seria necessário abrir a bomba 

para analisar o impelidor, visto que mesmo sem solicitação de modificação do impelidor da bomba 

TP-151, o diâmetro do mesmo pode ter sido reduzido em decorrência de uma possível operação 

em estado de cavitação. Porém, esse processo de avaliação mais consistente do impelidor envolve 

um custo de tempo e mão de obra que não foram disponibilizados para análise durante a realização 

do presente trabalho. Em função disto, uma possível alteração do diâmetro e do tipo do impelidor 

da bomba TP-151 foi descartada como causa para o ruído elevado, pois não se tem registro de 

realização de mudança do diâmetro e nem do tipo de impelidor da bomba TP-151, indicando que 

tanto o diâmetro quanto o tipo do impelidor desta bomba foram mantidos desde o projeto da mesma 

e não se teria como efetuar as intervenções necessárias para avaliar “in loco” as condições do 

referido impelidor. 

 

5.2.6. FALTA DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NA 

BOMBA TP-151 

 

Existem dois tipos de intervenções de manutenção em equipamentos industriais, são eles 

manutenções corretivas e manutenções preventivas. As intervenções de manutenção de caráter 

corretivo são realizadas quando ocorre uma falha em determinado equipamento, então essa 

manutenção é realizada com o intuito de corrigir a falha objetivando que o equipamento retorne à 

operação de forma adequada. Em contraponto, as intervenções de manutenção de caráter 

preventivo são realizadas periodicamente com o intuito de prevenir a ocorrência de falhas em 

determinado equipamento. As manutenções preventivas são realizadas, portanto, para que o 

equipamento seja reavaliado periodicamente e opere de forma adequada continuamente, enquanto 

as manutenções corretivas são realizadas quando as falhas ocorrem para que o equipamento retorne 

à operação adequada esperada. 

Sabe-se que quando uma bomba centrífuga é projetada, é elaborado um plano onde são 

pré-determinadas intervenções de manutenção preventivas para ela, ou seja, são determinadas 

revisões e manutenções com o intuito de prevenir a ocorrência de falhas nesta bomba, garantindo 

uma operação adequada continuamente. Diante disso, caso as intervenções de manutenção 

preventivas pré-determinadas não sejam cumpridas dentro do prazo estabelecido e de forma 

adequada, a bomba pode apresentar problemas operacionais, que não necessariamente 

proporcionem falhas do equipamento, mas que contribuem de forma negativa para o desempenho 

da bomba. Desta forma, uma das possíveis causas do problema poderia estar relacionada ao fato 

do plano de intervenções de manutenção preventiva não está sendo seguido corretamente para a 

bomba TP-151. 

Para realização da análise do cumprimento do plano de intervenções de manutenção 

preventiva, foi realizado um levantamento do histórico de intervenções de manutenção na bomba 

TP-151 presente no SAP e, também, foi realizado um levantamento do histórico de intervenções 

de manutenção na bomba TP-101 presente no SAP, com o intuito de comparar os dois históricos 

e tirar algumas conclusões pertinentes. É importante citar que o SAP foi implementado na Dow 

no ano de 2012, por isso foi analisado o histórico de intervenções de manutenção do ano de 2012 

até o momento atual para ambas as bombas. A Tabela 9 expressa o histórico de manutenções 

preventivas das bombas TP-151 e TP-101. 
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Tabela 9. Histórico de manutenções preventivas das bombas TP-151 e TP-101 

Fonte: Autoria própria, 2021 

Histórico da Manutenções Preventivas das Bombas TP-151 e TP-101 

  TP-151 TP-101 

Trocas de óleo realizadas 10 10 

Periodicidade das trocas de óleo 1 ano 1 ano 

Custo total com manutenções preventivas  R$     33.419,17   R$     33.852,75  

 

Analisando os dados apresentados na Tabela 9 pode-se afirmar que desde 2012, quando foi 

implementado o SAP, tanto a bomba TP-151 quanto a bomba TP-101 realizaram 10 trocas de óleo, 

dentro de uma periodicidade de uma troca de óleo a cada um ano. Esta periodicidade e esse tipo 

de intervenção de manutenção preventiva é o que está previsto nos planos de ambas as bombas 

analisadas. Portanto, pode-se afirmar que as bombas TP-151 e TP-101 estão cumprindo 

corretamente os planos de intervenção de manutenção preventiva pré-determinada. 

É importante citar que os custos com manutenções preventivas para a bomba TP-151 foram 

de R$ 33.419,17 e para a bomba TP-101 foram de R$ 33.852,75, ou seja, custos similares. 

Pode-se afirmar que, baseado na informação que se tem do histórico de intervenções de 

manutenção preventiva na bomba TP-151, o não cumprimento do mesmo pode ser descartado 

como causa do ruído excessivo observado. 

Além da análise das intervenções de manutenção preventivas da bomba TP-151 e da bomba 

TP-101, é pertinente realizar uma análise das intervenções de manutenção corretivas realizadas 

nessas bombas com o intuito de confirmar suspeitas de problemas operacionais na bomba TP-151 

levantadas pelas análises realizadas nos tópicos anteriores, haja vista que as manutenções 

corretivas realizadas em uma bomba estão intrinsicamente relacionadas à operação inadequada da 

mesma. A Tabela 10 abaixo expressa o histórico de manutenções corretivas das bombas TP-151 e 

TP-101. 

 
Tabela 10. Histórico de manutenções corretivas das bombas TP-151 e TP-101 

Fonte: Autoria própria, 2021 

Histórico da Manutenções Corretivas das Bombas TP-151 e TP-101 

  TP-151 TP-101 

Trocas de selo realizadas 4 0 

Trocas de acoplamento realizadas 1 1 

Custo total com trocas de selo  R$     23.981,52  R$                  -    

Custo total com trocas de acoplamento  R$       2.043,85   R$       2.093,56  

Custo total com manutenções corretivas  R$     26.025,37   R$       2.093,56  

 

Analisando os dados apresentados na Tabela 10 pode-se observar que desde 2012 a bomba 

TP-151 realizou quatro trocas de selo enquanto a bomba TP-101 não realizou nenhuma troca de 

selo. Vale lembrar que ambas as bombas operam em regime de batelada, sendo operadas somente 

quando é necessário realizar carregamento em navio. Diante disso, percebe-se que nenhuma troca 

de selo em nove anos de operação de uma bomba centrífuga que opera em regime de batelada é 

uma informação razoável, enquanto quatro trocas de selo em nove anos de operação de uma bomba 

que opera em regime de batelada representa um sinal de alerta crítico, pois, em média, ocorreu 

uma troca de selo a cada dois anos de operação. 

Esta informação do número elevado de trocas de selo na bomba TP-151 é importante pelo 

fato de que falhas em selos mecânicos de bombas centrífugas está diretamente relacionado a 

condições operacionais inadequadas e, possivelmente, uma situação crítica de cavitação. É válido 

lembrar que a possibilidade de cavitação já foi levantada quando foi discutido a pressão 

insuficiente na sucção da bomba TP-151 e como uma das conclusões apontadas pela empresa 
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terceirizada que emitiu o relatório de vibração desta bomba. Faz-se necessário mencionar, que o 

custo total associado a essas trocas de selo foi de R$ 23.981,52, o que representa uma média de 

R$ 5.995,38 gasto por troca de selo, que é um gasto que poderia ser evitado caso a bomba TP-151 

operasse de maneira adequada. 

Vale comentar que tanto a bomba TP-151 quanto a bomba TP-101 realizaram uma troca 

de acoplamento durante os nove anos analisados. A troca de acoplamento é um serviço que está 

relacionado com o tempo de vida útil deste componente da bomba centrífuga, o que é esperado 

que seja realizada esta troca durante este intervalo de tempo, não tendo relação com uma condição 

operacional inadequada. O custo com troca de acoplamento para a bomba TP-151 foi de R$ 

2.043,85 e para a bomba TP-101 foi de R$ 2.093,56, ou seja, custos similares com troca de 

acoplamento para as duas bombas.  

Comparando-se o custo total com manutenções corretivas, pode-se afirmar que os gastos 

com a bomba TP-151 foram 12,4 vezes superiores aos gastos com a bomba TP-101, sendo o custo 

total com manutenções corretivas da bomba TP-151 de R$ 26.025,37 e da bomba TP-101 de R$ 

2.093,56. Esta diferença expressiva entre o custo total com manutenções corretivas das duas 

bombas analisadas se deve ao elevado custo com trocas de selo da bomba TP-151 que representam 

92,2 % do custo total com manutenções corretivas desta bomba.  

Além destas análises detalhadas das intervenções de manutenção preventivas e corretivas 

da bomba TP-151 e da bomba TP-101, é pertinente realizar uma análise geral das intervenções de 

manutenção corretivas e preventivas realizadas nestas bombas. A Tabela 11 abaixo expressa o 

histórico geral de manutenções preventivas e corretivas das bombas TP-151 e TP-101. 

 
Tabela 11. Histórico geral de manutenções das bombas TP-151 e TP-101 

Fonte: Autoria própria, 2021 

Histórico Geral de Manutenção das Bombas TP-151 e TP-101 

  TP-151 TP-101 

Início da operação da bomba 07/10/2004 08/08/1981 

Tempo de operação da bomba 16 anos e 6 meses  39 anos e 8 meses 

Custo de compra da bomba  R$     37.640,00   R$     37.640,00  

Custo total de manutenções da bomba  R$     59.444,54   R$     35.946,31  

Custo total da bomba  R$     97.084,54   R$     73.586,31  
 

Analisando os dados apresentados na Tabela 11 pode-se observar que a bomba TP-101, 

que começou a operar em 08/08/1981, é 23 anos e 2 meses mais antiga que a bomba TP-151, que 

começou a operar em 07/10/2004. Este é mais um fator, além dos demais fatores citados nos 

tópicos anteriores, que contribui para que a bomba TP-151 fosse capaz de operar de forma mais 

eficiente do que a bomba TP-101, haja vista que quanto mais antiga é a bomba mais problemas 

mecânicos ela tende a apresentar. O tempo de operação das duas bombas se torna ainda mais 

crucial quando se lembra do fato de que a bomba TP-151, que opera há 16 anos e 6 meses, trocou 

quatro selos mecânicos em nove anos enquanto a bomba TP-101, que opera há 39 anos e 8 meses, 

não trocou selo mecânico em nove anos. 

Como a bomba TP-101 é muito antiga, sendo comprada em 1981, não se tem documentado 

o valor de compra da mesma, então à título de comparação de valores de custo total da bomba, foi 

considerado que o custo de compra da bomba TP-101 foi igual ao custo de compra da bomba TP-

151, que foi comprada pelo valor de R$ 37.640,00. 

A partir dos dados da Tabela 11, pode-se perceber que o custo total de manutenções da 

bomba TP-151 foi de R$ 59.444,54 e o custo total de manutenções da bomba TP-101 foi de 

R$ 35.946,31, ou seja, o custo total de manutenções da bomba TP-151 foi 1,7 vezes superior ao 

custo de total de manutenções da bomba TP-101, que é uma bomba 23 anos mais antiga. É 

importante citar que os custos com troca de selo da bomba TP-151 têm grande impacto no custo 
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total de manutenções desta bomba, pois representa 40,3 % deste custo. Além disso, caso a bomba 

TP-151 não tivesse realizado as quatro trocas de selo nestes últimos nove anos, o custo total com 

manutenções desta bomba reduziria para o valor de R$ 35.463,02, que seria R$ 483,29 inferior ao 

custo total com manutenções da bomba TP-101. Então, pode-se perceber que os custos com trocas 

de selo são preponderantes para que o custo total com manutenções da bomba TP-151 migre de 

um estado razoável de custo para um estado de prejuízo. Além disso, pode-se afirmar que o custo 

total com manutenções da bomba TP-151 é 1,6 vezes superior ao custo de compra desta bomba, 

ou seja, com custo de manutenções da bomba TP-151 seria possível comprar, praticamente, duas 

novas bombas semelhantes. Em contraponto, o custo total com manutenções da bomba TP-101 é 

95,5 % do valor de compra desta bomba, o que é inferior ao encontrado na situação da TP-151 e 

razoável para uma bomba centrífuga que opera em regime de batelada durante 39 anos e 8 meses. 

Por fim, pode-se afirmar que para que a bomba centrífuga TP-151 operasse nos últimos 

nove anos foi gasto um valor de R$ 97.084,54, o que é um custo elevado, se comparado ao gasto 

para que a bomba centrífuga TP-101, que é uma bomba 23 anos e 2 meses mais antiga, operasse 

nos últimos nove anos foi gasto um valor de R$ 73.586,31, o que expressa que foram gastos 

R$ 23.498,23 para que a bomba mais nova operasse, o que não é uma condição razoável. Portanto, 

pode-se afirmar que o ruído elevado sinalizado pelos técnicos de operação durante o 

funcionamento da bomba TP-151 não tem um impacto somente na eficiência e na estabilidade 

mecânica deste equipamento, mas também um impacto expressivo no custo de manutenção desta 

bomba. 

 

5.2.7. NPSHD INSUFICIENTE 

 

Quando uma bomba centrífuga é projetada, o fabricante desta bomba fornece a curva da 

bomba que apresenta os valores de NPSHr para cada vazão em que está bomba pode operar e é 

calculado o valor de NPSHd para a vazão recomendada em que esta bomba deve operar. 

A curva da bomba TP-151 foi vista na Figura 14. No projeto da bomba TP-151, em 2004, 

foi recomendada a vazão de operação de 0,030 m³/s onde o valor de NPSHr era de 3,4 m e o valor 

de NPSHd era de 9,3 m. Estes valores de NPSHd e NPSHr atendiam a recomendação de que, para 

que fosse evitada a cavitação, o valor de NPSHd deveria ser 0,6 m superior ao valor do NPSHr 

(De Mattos e de Falco, 1998). 

As análises de pressão da sucção da bomba TP-151, o relatório de vibração desta bomba, 

as trocas de selo excessivas realizadas na bomba estudada e o elevado ruído observado pelos 

técnicos de operação durante o funcionamento da bomba TP-151 apontam para uma possível 

condição de cavitação. Portanto, uma das possíveis causas do problema é que o sistema tenha 

sofrido alterações, estruturais e/ou operacionais, desde o projeto da bomba, por isso essa bomba 

apresenta um valor de NPHSd menor que o valor de NPSHr mais 0,6 m, causando uma condição 

de cavitação, que gera o ruído elevado durante a operação desta bomba. 

Os dados utilizados para o cálculo do NPSHd estão presentes na Tabela 12. 
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Tabela 12. Dados para o cálculo do NPSHd 

Fonte: Autoria própria, 2021 

Pressão manométrica no tanque TV-150 (𝑃𝑠) [Pa] 686,448 

Vazão de bombeamento do PG [m³/s] 0,033 

Massa específica do PG na temperatura de bombeamento (𝜌) [kg/m³] 1.027,890 

Viscosidade do PG na temperatura de bombeamento (𝜇) [Pa.s] 0,034 

Altura mínima de fluido no tanque de sucção [m] 0,450 

Diferença de nível do tanque de sucção para a bomba [m] 0,604 

Diâmetro interno da tubulação de sucção (𝐷) [m] 0,1614 

Rugosidade da tubulação de sucção (𝜀) [m] 0,000002 

Aceleração da gravidade local (𝑔) [m/s²] 9,80665 

Comprimento da tubulação de sucção (𝐿) [m] 10,055 

Coeficiente experimental (𝐾) para uma redução 6" para 4" 0,278 

Coeficiente experimental (𝐾) para uma válvula esfera 0,050 

Coeficiente experimental (𝐾) para uma curva de 90º 0,900 

Coeficiente experimental (𝐾) para uma curva de 45º 0,400 

 

Os valores de pressão manométrica no tanque TV-150 (𝑃𝑠) e de vazão de bombeamento do 

PG foram obtidos no PLC, os valores de massa específica (𝜌) e viscosidade (𝜇) do propileno glicol 

na temperatura de bombeamento foram obtidos a partir do banco de dados da Dow que possui o 

valor dessas propriedades físicas do fluido estudado para cada temperatura e os coeficientes 

experimentais de perda de carga foram obtidos no livro “Mecânica dos fluidos: fundamentos e 

aplicações” de Çengel e Cimbala (2015). É importante mencionar que, baseado nos isométricos 

do trecho tubular de sucção da bomba TP-151, tem-se uma redução de 6” para 4”, duas válvulas 

esferas, duas curvas de 90º e uma curva de 45º. 

De posse dos dados anteriores e utilizando as equações mostradas no tópico referente a 

fundamentação teórica do presente trabalho, obteve-se um número adimensional de Reynolds (𝑅𝑒) 

igual à 7.766,533, o que, segundo Çengel e Cimbala (2015), caracteriza-se como um regime de 

escoamento turbulento (𝑅𝑒 ≥ 4000) e um 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑 igual à 0,652 m. Como foi dito anteriormente, 

baseado na curva da bomba TP-151 fornecida pelo fabricante, o 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟 para a vazão de operação 

igual à 0,033 m³/s é de 4,000 m. Diante disso, pode-se afirmar que, como o valor de 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑 é 

inferior ao valor de 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟, a bomba TP-151 está operando em condição de cavitação. 

Diante do cálculo de 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑 da bomba TP-151 realizado e a sua comparação com 

o 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟 por esta bomba estudada, pode-se afirmar que a possível causa de um 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑  

insuficiente na sucção da bomba TP-151 e, consequentemente, uma condição de cavitação, de fato 

contribui para o elevado ruído relatado pelos técnicos de operação, haja vista que uma bomba que 

opera cavitando possui um elevado ruído devido ao colapso das bolhas presentes no rotor 

decorrentes da elevação da pressão sobre o fluido bombeado. 

 

5.2.8. CAUSA RAIZ DO PROBLEMA 

 

A partir das análises realizadas nos tópicos anteriores, constatou-se que a pressão tanto na 

sucção quanto na descarga da bomba TP-151 é inferior ao requerido para uma operação adequada 

desta bomba, inclusive, operando em condição de vácuo, o que proporciona cavitação nesta 

bomba. Corroborando para essa análise, foi obtido um valor de 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑 da bomba TP-151 inferior 

ao 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟 por desta bomba, o que também evidencia uma condição de cavitação. É importante 

ressaltar que foi constatado que não houve alteração da rotação, do tipo ou do diâmetro do 

impelidor da bomba TP-151, além disso, esta bomba encontra-se com as manutenções preventivas 

coerentes com os planos e os mancais encontram-se devidamente lubrificados. Então, pode-se 

afirmar que a bomba TP-151 opera com um 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑 insuficiente, gerando pressão de sucção e de 

descarga inferiores ao esperado para uma operação adequada, levando a uma condição de 
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cavitação que, por sua vez, resulta em ruído elevado durante o funcionamento desta bomba, fato 

percebido pelos técnicos de operação, resultando em perda de eficiência desta bomba e um elevado 

custo com intervenções de manutenção. 

É importante ressaltar que, durante o projeto de conversão do tanque TV-150 do 

armazenamento de mistura de óxidos para o armazenamento de propileno glicol, quando foi 

comprada a bomba TP-151, o 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑 calculado pela fabricante foi de 9,3 m em comparação à um 

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟 para esta bomba de 3,4 m, para a vazão que foi projetada, o que representava uma condição 

extremamente favorável, pois esta bomba não operaria em cavitação. Porém, pode-se perceber que 

do projeto para a operação atual, o 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟 pela bomba TP-151 sofreu um aumento de 17,7 % 

referente ao aumento de 9,02 % da vazão de bombeamento e, para a mesma variação de vazão de 

bombeamento, o 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑 desta bomba sofreu uma redução de 93,0 %, o que é uma variação 

significativamente mais elevada do que o esperado.  

Diante disso, pode-se levantar algumas possibilidades para essa elevada redução do  

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑 da bomba TP-151 do projeto para a operação atual, que não podem ser comprovadas 

devido à falta de informações das condições operacionais em 2004. Possivelmente, durante o 

projeto desta bomba, a pressão no tanque TV-150 era mais elevada do que a pressão atual neste 

tanque, o que contribuiu para que o 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑 de projeto fosse maior que o 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑 de operação 

atual. Além disso, sabe-se que o tanque TV-150 era utilizado para armazenamento de mistura de 

óxidos e possuía a bomba TP-150, então, possivelmente, o comprimento, o diâmetro e os acidentes 

do trecho tubular de sucção da bomba TP-150 eram diferentes do comprimento, do diâmetro e dos 

acidentes do trecho tubular atual de sucção da bomba TP-151, haja vista que a tubulação necessitou 

ser trocada porque o propileno glicol deve ser transportado em tubulações de aço inoxidável ao 

invés de tubulações de aço-carbono, como era para a mistura de óxidos. Esta diferença de 

comprimento, de diâmetro e dos acidentes do trecho tubular de sucção contribuíram para que o 

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑 de projeto fosse maior que o 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑 de operação atual. 

Vale citar ainda, que, possivelmente, em 2004 o alarme de baixo nível era superior ao atual, 

o que contribuiu para que o 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑 de projeto fosse maior do que o 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑 de operação atual, 

visto que o 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑 de operação atual foi calculado para o pior cenário possível de operação, ou 

seja, o tanque TV-150 com um volume de propileno glicol igual ao volume de alarme de baixo 

nível. 

 

5.3. ESTUDO DAS PROPOSTAS PARA MITIGAÇÃO DO PROBLEMA 

 

De posse do conhecimento das causas do problema de ruído elevado apresentado durante 

a operação da bomba TP-151, algumas propostas de mitigação do problema serão apresentadas e 

discutidas nos tópicos a seguir. Outras propostas além das propostas presentes nos tópicos a seguir 

também foram analisadas, porém não constam no presente trabalho, pois não possuem o mesmo 

impacto positivo que as propostas analisadas nos próximos tópicos. 

É impotante mencionar que antes de um navio realizar a atracação no Terminal Marítimo 

da Dow no Complexo Industrial de Aratu é estabelecido um contrato entre a Dow e a empresa 

responsável pela condução do navio, onde um dos itens mais importantes refere-se ao tempo de 

carregamento deste navio. Este tempo de carregamento do navio é computado a partir da atracação 

do navio no Terminal Marítimo da Dow até o momento em que o navio desatraca. Caso a Dow 

exceda esse tempo de carregamento de contrato, é pago à empresa responsável pela condução do 

navio uma multa referente às horas excedentes em que o navio permaneceu atracado no Terminal 

Marítimo da Dow. Assim, pode-se afirmar que a vazão de carregamento do propileno glicol nos 

navios é uma variável crítica, visto que uma menor vazão contribuiria em um maior tempo de 

carregamento e, possivelmente, impactaria em pagamento de multa. Portanto, deve-se priorizar o 

máximo possível do carregamento com vazão máxima, para realizar o carregamento no menor 

tempo possível e evitar pagamento de multa. 
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Sabe-se, entretanto, que quando um navio atraca no Terminal Marítimo da Dow no 

Complexo Industrial de Aratu, ele possui diversos tanques com o objetivo de receber o propileno 

glicol e outros produtos distintos que serão distribuídos no mercado. Cabe mencionar que, 

normalmente, o início e o final do carregamento de cada produto no navio não é o mesmo e a 

duração do carregamento de cada produto não é a mesma, ou seja, o tempo de carregamento de 

cada produto no navio não é igual, e como foi mencionado anteriormente, o tempo de carregamento 

de contrato é referente a toda operação do navio desde a atracação até a desatracação, englobando, 

portanto, o tempo de carregamento de todos os produtos que serão transportados por este navio.  

É pertinente comentar que, normalmente, o tempo de carregamento de alguns produtos é, 

aproximadamente, o dobro do tempo de carregamento para o propileno glicol, desta forma existe 

uma margem de segurança para que seja possível diminuir a vazão de bombeamento do propileno 

glicol, sem que, necessariamente, seja paga a multa por horas excedidas de carregamento do navio. 

Pode-se afirmar, portanto, que a vazão de carregamento do propileno glicol é uma variável crítica, 

sendo o objetivo carregar o máximo possível os produtos em um menor tempo, priorizando-se uma 

operação com vazão máxima, porém havendo uma margem para reduzir esta vazão se for 

realmente necessário para garantir a estabilidade operacional da bomba TP-151. 

 

5.3.1. AUMENTO DA ALTURA MÍNIMA DE FLUIDO NO TANQUE 

 

Assumindo-se que a vazão é uma variável crítica e a bomba TP-151 deve operar 

preferencialmente com sua vazão máxima para não gerar pagamento de multa, a primeira proposta 

para mitigação do problema seria a elevação do alarme de nível mínimo do tanque TV-150 com o 

intuito de elevar a altura estática mínima e aumentar o NPSHd, pois a altura mínima de propileno 

glicol no tanque TV-150 é de 0,450 m, ou seja, 3,0 % da altura do tanque, que possui uma altura 

máxima de fluido de 15,0 m, e esta altura mínima atual faz com que a bomba TP-151 opere sob 

condição de cavitação. 

Sabe-se que o valor de altura mínima necessária para que a bomba TP-151 opere sem 

cavitação pode ser calculada em função do valor de 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟 por esta bomba pela Equação 8. 

 

𝑍𝑠 = (𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟 + 0,6)  −
𝑃𝑠

𝛾
+  ℎ𝑓𝑠 −

𝑉2

2∙𝑔
   (8) 

 

Fonte: De Mattos e de Falco, 1998 

onde 𝑍𝑠 é a altura estática mínima no tanque de sucção para que a bomba não opere em condição 

de cavitação, 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟 é o 𝑁𝑃𝑆𝐻 requerido por esta bomba para a vazão de operação, 𝑃𝑠 é a pressão 

manométrica no tanque de sucção, 𝛾 é o peso específico do fluido na temperatura de bombeamento, 

ℎ𝑓𝑠 são as perdas de carga na linha de sucção, 𝑉 é velocidade do fluido bombeado e 𝑔 é a 

aceleração da gravidade local. 

Considerando as seguintes condições: a temperatura de bombeamento do propileno glicol 

constante; o peso específico do fluido constante; a pressão manométrica no tanque TV-150 

constante; a perda de carga na tubulação de sucção constante; a vazão de bombeamento do 

propileno glicol igual a vazão máxima para a bomba TP-151, 0,033 m³/s, e um 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟 por esta 

bomba igual a 4,0 m, o valor de altura estática mínima no tanque TV-150 para que a bomba TP-

151 não opere em condição de cavitação é de 5,002 m. Como se sabe que este tanque está à 0,604 m 

do nível desta bomba, pode-se afirmar que para que a bomba TP-151 não cavite são necessários 

4,398 m de propileno glicol no tanque TV-150, ou seja, 29,3 % da altura de fluido máxima 

permitida neste tanque. Então, seria necessário que o alarme de baixo nível sofresse uma elevação 

de 9,8 vezes.  

Como ponto positivo desta proposta pode-se afirmar que seria uma solução de baixo 

investimento, pois é necessário somente uma modificação do alarme de baixo nível no PLC e o 

problema seria mitigado completamente, pois mantida a pressão manométrica no tanque TV-150 

constante (𝑃𝑠) e vazão de operação máxima constante, qualquer altura de propileno glicol acima 
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de 4,398 m não apresentaria uma condição de cavitação, o que resolve o problema e atende a 

condição de tempo de carregamento de contrato.  

Em contraponto, pode-se afirmar que esta proposta possui a desvantagem do fato de com 

o aumento da altura mínima de 3,0 % para 29,3 %, isso diminuiria a capacidade de transferência 

de propileno glicol do tanque TV-150 para os navios atracados, aumentando o volume morto 

armazenado, o que para um terminal marítimo cujo objetivo é distribuir os produtos, apresenta-se 

como um ponto negativo significativo. 

 

5.3.2. AUMENTO DA PRESSÃO MANOMÉTRICA NO TANQUE 

 

Assumindo-se os mesmos pressupostos da proposta anterior e considerando a TP-151 

operando com a vazão máxima, a segunda proposta para mitigação do problema seria o aumento 

da pressão manométrica no tanque TV-150 com o intuito de elevar o 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑, uma vez que, a 

pressão manométrica no tanque TV-150 é de 686,448 Pa, e esta pressão atual faz com que a bomba 

TP-151 opere sob condição de cavitação. Sabe-se que o valor da pressão manométrica necessária 

para que a bomba TP-151 opere sem cavitação pode ser calculada em função do valor de 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟 

por esta bomba pela Equação 9. 

 

𝑃𝑠 = 𝛾 ∙  [(𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟 + 0,6) −  𝑍𝑠  +  ℎ𝑓𝑠 −
𝑉2

2∙𝑔
]   (9) 

Fonte: De Mattos e de Falco, 1998 

onde 𝑃𝑠 é a pressão manométrica mínima no tanque de sucção para que a bomba não opere em 

condição de cavitação, 𝛾 é o peso específico do fluido na temperatura de bombeamento, 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟 

é o 𝑁𝑃𝑆𝐻 requerido por esta bomba para a vazão de operação, 𝑍𝑠 é a altura estática no tanque de 

sucção, ℎ𝑓𝑠 são as perdas de carga na linha de sucção, 𝑉 é velocidade do fluido bombeado e 𝑔 é a 

aceleração da gravidade local. 

Considerando as seguintes condições: a temperatura de bombeamento do propileno glicol 

constante; o peso específico do fluido constante; a altura estática igual a altura do alarme de baixo 

nível atual mais a diferença de nível do tanque TV-150 em relação a bomba TP-151; a vazão de 

bombeamento do propileno glicol igual a vazão máxima para a bomba TP-151, 0,033 m³/s; o 

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟 por esta bomba igual a 4,0 m e a perda de carga na tubulação de sucção constante, o valor 

de pressão manométrica mínima no tanque TV-150 para que a bomba TP-151 não opere em 

condição de cavitação é de 46.368,141 Pa. Este valor corresponde a 0,458 atm de pressão 

manométrica no TV-150, significativamente diferente dos 0,007 atm de pressão manométrica 

atual. Deste modo, seria necessário que a pressão manométrica do tanque TV-150 sofresse uma 

elevação de 67,6 vezes. É válido ressaltar, que a pressão sobre o fluido propileno glicol presente 

no tanque TV-150 é realizada com admissão de nitrogênio neste tanque, que é fornecido por uma 

empresa externa à Dow, mas o tanque TV-150 não necessitaria da pressão de 46.368,141 Pa 

durante todo o tempo de armazenamento do propileno glicol neste tanque, podendo permanecer 

com a pressão atual quando a bomba TP-151 não estivesse operando, sendo necessário o aumento 

de pressão para o valor proposto somente quando a bomba TP-151 estivesse realizando 

carregamento de propileno glicol a partir do tanque TV-150.  

Diante dos fatos expostos anteriormente, como ponto positivo desta proposta pode-se 

afirmar que o problema seria mitigado completamente, pois mantida a temperatura de 

bombeamento constante e vazão de operação máxima constante, a bomba TP-151 operaria sem 

condição de cavitação desde o nível de 15,00 m até 0,45 m (alarme de baixo nível), o que resolve 

o problema e atende a condição de tempo de carregamento de contrato, sem diminuir a capacidade 

de transferência de propileno glicol do tanque TV-150 para os navios atracados. Além disso, essa 

proposta seria viável, pois a pressão de 46.368,141 Pa está abaixo da pressão máxima permita para 

o tanque TV-150, que é de 103.421,359 Pa.  
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Pode-se, entretanto, afirmar que esta proposta possui como ponto negativo o fato de com o 

aumento da pressão manométrica no tanque TV-150, resultaria em uma elevação do consumo de 

nitrogênio, além disso, deveria ser avaliado com a empresa externa à Dow se o mesmo possui a 

capacidade de fornecer o volume de nitrogênio requerido para que a pressão proposta fosse 

atingida no TV-150. Deste modo, seria necessária a comparação da elevação do custo com 

consumo de nitrogênio no tanque TV-150 e a diminuição do custo com manutenções corretivas da 

bomba TP-151, para avaliação da viabilidade econômica desta proposta, e seria necessária a 

avaliação técnica desta proposta a partir da capacidade de fornecimento de nitrogênio da empresa 

externa à Dow.  

 

5.3.3. APLICAÇÃO DE UM CONTROLE AUTOMÁTICO PARA A VAZÃO 

 

Levando em consideração que a vazão de carregamento do propileno glicol deve operar 

preferencialmente com a vazão máxima, mas que é possível ter uma redução dessa vazão se for 

necessário para garantir a estabilidade operacional da bomba TP-151 sem que impacte em 

pagamento de multa, a terceira proposta de mitigação do presente problema, seria a implementação 

de um controle automático para variar a vazão da bomba TP-151 em função da variação de altura 

de propileno glicol presente no tanque TV-150 para que esta bomba não opere em condição de 

cavitação, como pode ser visto na Figura 17 abaixo. 
 

Figura 17. Curva de vazão da bomba TP-151 em função da altura de PG no tanque TV-150 

Fonte: Autoria própria, 2021 

 
 

A Figura 17 mostra uma função polinomial quadrática, onde h representa o valor de altura 

de propileno glicol presente no tanque TV-150 no presente momento e Q representa o valor de 

vazão recomendada para que a bomba TP-151 não opere em condição de cavitação diante da altura 

estática atual. O coeficiente de determinação (R²), que é uma medida do ajuste do modelo, possui 

o valor de 0,997 para a função calculada, o que indica que esta função representa de forma 

suficiente o sistema estudado.  
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Para obter a curva mostrada na Figura 17, foram escolhidos valores de vazão entre a vazão 

máxima e a vazão mínima permitida pelo fabricante para operação dessa bomba, e para cada valor 

de vazão obteve-se o valor do NPSHr correspondente ao consultar a curva da bomba. A partir 

disso, para cada par de valores de vazão e NPSHr calculou-se a altura estática para evitar a 

cavitação, considerando o NPSHd igual ao NPSHr mais 0,6 m. Por fim, obteve-se a altura ideal de 

propileno glicol para cada valor de vazão, ao diminuir cada altura estática pela diferença de altura 

entre o tanque TV-150 e a bomba. Dessa maneira, obteve-se uma curva que expressa a vazão ideal 

para cada altura de propileno glicol no tanque TV-150 de forma que seja evitada a cavitação.  

O controlador automático proposto seria um atuador presente na válvula de descarga da 

bomba TP-151 conectado ao sensor de nível já existente no tanque TV-150, e funcionaria da 

seguinte maneira: assumindo que a bomba TP-151 está operando e succionando produto do tanque 

TV-150, o nível de propileno glicol no neste tanque iria diminuir com o tempo. Para qualquer 

altura de propileno glicol neste tanque acima de 4,40 m, a válvula de descarga da bomba TP-151 

permaneceria totalmente aberta, ou seja, a bomba TP-151 estaria operando em vazão máxima de 

0,033 m³/s, pois com esta vazão qualquer altura de fluido superior à 4,40 m evita a condição 

operacional de cavitação na bomba TP-151. À medida que a altura do propileno glicol fosse 

diminuindo no tanque TV-150 abaixo de 4,40 m, o controlador iria fechar automaticamente a 

válvula de descarga da bomba TP-151 de modo que a vazão desta bomba fosse a vazão 

recomendada pela função mostrada na Figura 17 para que sempre fosse evitada a condição de 

cavitação desta bomba, de tal forma, que, por exemplo, quando fosse atingida a altura de 3,28 m 

de propileno glicol no tanque TV-150, a bomba TP-151 deveria operar com 0,028 m³/s de vazão 

para evitar a condição de cavitação, como pode ser visto na Figura 17.  

É importante ressaltar que a faixa de aplicação da função é de 0,033 m³/h, que é a vazão 

máxima que a bomba TP-151 opera, até 0,013 m³/s, que é a menor vazão onde tem-se dado de 

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟 fornecido pelo fabricante na curva desta bomba, pois é, justamente, a vazão mínima 

recomendada pelo fabricante para que esta bomba opere. Então, esta proposta tem como ponto 

positivo que ela resolve o problema para 89,2 % da transferência de produto, pois a bomba não 

operaria em condição de cavitação da altura de propileno glicol no tanque TV-150 igual a 15,00 m 

até 2,02 m. Porém, possui a limitação de que a operação da altura de fluido de 2,02 m até 0,405 m 

(alarme de baixo nível), a bomba iria operar em condição de cavitação, pois a vazão mínima seria 

atingida na altura de fluido de 2,02 m e a função do controlador automático não teria aplicabilidade 

abaixo desta altura. 

Uma solução para essa limitação apresentada na proposta, seria elevar o alarme de nível 

baixo para 2,02 m, ou seja, 13,5 % da capacidade total do tanque TV-150, ao invés de 0,405 m, ou 

seja, 3,0 % da capacidade total do tanque TV-150. Porém, como foi analisado na proposta de 

aumento da altura mínima de fluido no tanque TV-150, isso diminuiria a capacidade de 

transferência de propileno glicol do tanque TV-150 para os navios atracados, aumentando o 

volume morto armazenado, o que para um terminal marítimo cujo objetivo é distribuir os produtos, 

apresenta-se como um ponto negativo significativo, mesmo sendo um aumento de alarme de nível 

baixo menor do que o aumento sugerido na proposta de aumento da altura mínima de fluido no 

tanque TV-150, contribuindo para uma maior viabilidade técnica e econômica da presente 

proposta.  

Além disso, para a aplicação desta proposta seria necessário um investimento maior do que 

na proposta de aumento da altura mínima de fluido no tanque TV-150, pois seria necessária realizar 

uma adequação do alarme de baixo nível no PLC do TV-150 e a implementação de um controlador 

automático baseado na função mostrada na Figura 17, além da troca da válvula de descarga manual 

da bomba TP-151 para uma válvula automática para que o controlador pudesse atuar na mesma.  

Segundo a ficha de dados do tanque TV-150, este tanque possui um diâmetro de 12,7 m. 

De posse dessa informação, pode-se afirmar que um descarregamento do nível de propileno glicol 

do tanque TV-150 da altura de 4,40 m até a altura de 2,02 m representa uma movimentação de 

301,5 m³, que sendo descarregado na vazão máxima de operação da bomba TP-151, 0,033 m³/s, 
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levaria, aproximadamente, 9.136 s para ser descarregado, ou seja, aproximadamente, 2 h e 30 min 

de descarregamento. 

Realizando a mesma análise para o descarregamento com a atuação do controlador 

automático obedecendo a função proposta na Figura 17, o propileno glicol do TV-150 da altura de 

4,40 m para a altura 2,02 m seria descarregado em, aproximadamente, 12.640 s para ser 

descarregado, ou seja, aproximadamente, 3 h e 30 min de descarregamento, evidenciando um 

acréscimo de 1 h de carregamento com a aplicação da presente proposta. Porém, como, 

comumente, são carregados outros produtos além do propileno glicol em um mesmo navio e o 

tempo de carregamento total para os demais produtos são, normalmente, mais que o dobro do 

tempo de carregamento de total para o propileno glicol, é, pouco provável, que o acréscimo de, 

aproximadamente, 1 h no tempo de carregamento total do propileno glicol, pudesse impactar em 

pagamento de multa por tempo de carregamento de contrato do navio excedido. 

 

5.3.4. FECHAMENTO DA VÁLVULA DE DESCARGA EM 50 % 

 

Como consequência da análise realizada para a proposta de aplicação de um controlador 

automático para a vazão, a quarta proposta de mitigação do problema seria fechar manualmente a 

válvula de descarga da bomba TP-151 em 50 % quando o nível de propileno glicol no tanque TV-

150 atingisse o valor de 4,40 m. Desta maneira, esta proposta tem como ponto positivo o fato que 

não seria necessária a substituição da válvula manual para uma válvula automática e não seria 

necessária a implementação de um sistema de controle automático para a vazão, como é necessária 

na proposta de aplicação de um controlador automático para a vazão, ou seja, o investimento 

necessário para esta proposta seria inferior ao da proposta de aplicação de um controlador 

automático para a vazão. Complementarmente, esta proposta tem como ponto positivo que ela 

resolve o problema para 87,6 % da transferência de produto, pois a bomba não operaria em 

condição de cavitação da altura de propileno glicol no tanque TV-150 igual a 15,00 m até 2,25 m. 

Porém, possui a limitação de que a operação da altura de fluido de 2,25 m até 0,405 m (alarme de 

baixo nível), a bomba iria operar em condição de cavitação, pois 50 % da vazão máxima não seria 

adequada para níveis inferiores à em 2,25 m. 

Uma solução para essa limitação apresentada na proposta, seria elevar o alarme de baixo 

nível para 2,25, ou seja, 15,0 % da capacidade total do tanque TV-150, ao invés de 0,405 m, ou 

seja, 3,0 % da capacidade total do tanque TV-150. Mas, como foi analisado na proposta de 

aumento da altura mínima de fluido no tanque TV-150, isso diminuiria a capacidade de 

transferência de propileno glicol do tanque TV-150 para os navios atracados, aumentando o 

volume morto armazenado, o que para um terminal marítimo cujo objetivo é distribuir os produtos, 

apresenta-se como um ponto negativo significativo, sendo um aumento de alarme de nível baixo 

menor do que o aumento sugerido na proposta de aumento da altura mínima de fluido no tanque 

TV-150 e maior do que o aumento sugerido na proposta de aplicação de um controlador automático 

para a vazão.  

A presente proposta apresenta uma viabilidade intermediária entre estas duas propostas 

apresentadas anteriormente, pois não necessita de um elevado investimento como a proposta de 

aplicação de um controlador automático para a vazão, sendo necessário o acréscimo de um alarme 

para o nível crítico de 4,4 m e uma adequação do alarme de baixo nível, e apresentaria um volume 

morto inferior ao da proposta de aumento da altura mínima de fluido no tanque TV-150. É 

importante comentar que, assim como a proposta de aplicação de um controlador automático para 

a vazão, a presente proposta pode impactar em pagamento de multa por tempo de carregamento 

de contrato do navio excedido.  

Como foi mencionado, o tanque TV-150 possui um diâmetro de 12,7 m. Diante dessa 

informação, pode-se afirmar que um descarregamento do nível de propileno glicol do tanque TV-

150 da altura de 4,40 m até a altura de 2,25 m representa uma movimentação de 272,4 m³, que 

sendo descarregado na vazão máxima de operação da bomba TP-151, 0,033 m³/s, levaria, 
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aproximadamente, 8.253 s para ser descarregado, ou seja, aproximadamente, 2 h e 18 min de 

descarregamento. Realizando a mesma análise para o descarregamento com a presente proposta, 

o propileno glicol do TV-150 da altura de 4,40 m para a altura 2,25 m seria descarregado em, 

aproximadamente, 16.506 s para ser descarregado, ou seja, aproximadamente, 4 h e 36 min de 

descarregamento, evidenciando um acréscimo de 2 h e 18 min de carregamento com a aplicação 

da presente proposta. Porém, como, comumente, são carregados outros produtos além do propileno 

glicol em um mesmo navio e o tempo de carregamento total para os demais produtos são, 

normalmente, mais que o dobro do tempo de carregamento de total para o propileno glicol, é, 

pouco provável, o acréscimo de, aproximadamente, 2 h e 18 min no tempo de carregamento total 

do propileno glicol, pudesse impactar em pagamento de multa por tempo de carregamento de 

contrato do navio excedido.  

Devido a viabilidade técnica e econômica desta proposta apresentar-se mais favorável, ela 

foi escolhida pelos responsáveis pela operação da bomba TP-151 para realização de testes com 

intuito de avaliar a pressão de sucção e descarga da bomba TP-151, o ruído durante a operação 

desta bomba e o aumento de tempo de carregamento e seu possível impacto em multa por tempo 

de carregamento de contrato do navio excedido. 

Realizados os testes, como foi calculado e era esperado, a bomba não apresentou ruído 

elevado da operação do nível de 15,0 m até o nível de 2,25 m de propileno glicol no TV-150, ou 

seja, eliminando a condição de cavitação do nível de 4,40 m até 2,25 m de propileno glicol, que 

existia antes da aplicação da presente proposta, contribuindo para uma maior integridade mecânica 

desta bomba e uma redução dos custos com intervenções mecânicas corretivas. A condição de 

eliminação da cavitação também pôde ser constatada pelos valores de pressão de sucção e de 

descarga, que mantiveram-se dentro do esperado desde o nível de 15,0 m até o nível de 2,25 m. 

Além disso, em nenhum dos testes realizados o aumento do tempo de carregamento do propileno 

glicol no navio atracado resultou em pagamento de multa por tempo de carregamento de contrato 

do navio excedido, devido ao tempo de carregamento dos demais produtos superar o aumento de 

tempo de carregamento do propileno glicol.  



44 

 

6. CONCLUSÕES  

 

O presente trabalho visou estudar a estabilidade operacional da bomba centrífuga TP-151 

com o intuito de propor melhorias para aumentar a eficiência da mesma. Para alcançar tal objetivo 

foi realizada uma comparação das condições operacionais atuais com as condições operacionais 

de projeto onde foi avaliada a estabilidade operacional da bomba centrífuga estudada. Com a 

realização dessa comparação, constatou-se que houve uma elevação da vazão de bombeamento 

que gerou um aumento de potência requerida, mas que ainda se encontra abaixo da potência 

requerida máxima pelo fabricante; uma diminuição da carga projetada da bomba e uma elevação 

do NPSHr. Além disso, foi observada uma redução da temperatura de bombeamento do fluido, o 

que gerou um aumento da viscosidade, mas que ainda se encontra dentro da faixa de viscosidade 

em que a bomba TP-151 foi projetada para operar; e uma diminuição expressiva da pressão de 

vapor do fluido, o que tornou o sistema de bombeamento menos suscetível a condição de cavitação. 

Em seguida, foram estudadas as possíveis causas do elevado ruído presente na operação da 

TP-151 e conclui-se que a bomba estudada opera com um 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑 insuficiente, o que gera pressão 

de sucção e de descarga inferiores ao esperado para uma operação adequada, o que proporciona 

uma condição de cavitação que resulta em ruído elevado durante o funcionamento, em perda de 

eficiência e um elevado custo com manutenções corretivas dessa bomba. 

De posse do entendimento das causas dos problemas, foram sugeridas e estudadas 

propostas de mitigação do efeito de ruído. Das quatros principais propostas avaliadas, a proposta 

de fechar manualmente a válvula de descarga da bomba TP-151 em 50 % quando o nível de PG 

no tanque TV-150 atingisse o valor crítico foi escolhida para realização de testes. Como ponto 

positivo essa proposta tem um investimento intermediário entre as demais propostas e uma 

diminuição da capacidade de transferência do PG do tanque TV-150 para os navios atracados 

também intermediária entre as demais propostas. Realizado os devidos testes e comprovações da 

aplicabilidade dessa proposta, ela foi implementada e o problema foi mitigado, eliminando o ruido 

elevado durante a operação da bomba TP-151. 

Nota-se que, durante a realização do presente trabalho, foi proporcionada ao estudante a 

experiência de desempenho de uma das principais funções da profissão de engenheiro químico ao 

conduzir um estudo onde o mesmo foi responsável por entender e explicar o porquê de um sistema 

de bombeamento apresentar um ruído elevado durante a sua operação e propor soluções que 

garantissem que o problema fosse solucionado. Além da experiência proporcionada e do 

conhecimento adquirido pelo mesmo, o trabalho contribuiu para que os engenheiros e técnicos de 

operação responsáveis pela bomba TP-151 entendessem o porquê o problema de ruído elevado 

acontecia durante a operação da bomba estudada e foram avaliadas quatro propostas de mitigação 

desse problema, sendo uma delas já testada e implementada pela empresa e as demais servindo 

para futuras consultas ou reavaliações para posterior implementação. 

O presente estudou focou, principalmente, no entendimento do problema de ruído elevado 

gerado durante a operação da bomba TP-151 de forma que ficasse claro e bem fundamentado a 

compreensão do que estava acontecendo e a razão de tal situação ocorrer. Além disso, o estudo 

também trouxe propostas de mitigação desse problema.  

Sugere-se para estudos posteriores, um estudo de viabilidade técnica e econômica (EVTE) 

detalhado sobre as propostas sugeridas no presente trabalho de forma que seja aprofundada a 

metodologia de cada proposta e qual seria o custo estimado para implementação, bem como os 

ganhos de processo e econômicos de cada proposta, além, do levantamento de propostas não 

sugeridas no presente trabalho. Outra sugestão é a especificação e o orçamento para compra de 

uma nova bomba que fosse mais adequada para as condições operacionais atuais.  
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ANEXO A – DIÂMETRO INTERNO EM TUBOS DE AÇO INOXIDÁVEL 
Fonte: De Mattos e de Falco, 1998 
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ANEXO B – VALORES DE RUGOSIDADE PARA TUBOS COMERCIAIS 
Fonte: Çengel e Cimbala, 2015 

 


