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Características da bomba
Vazão (ou capacidade)
Altura manométrica
Potência
Eficiência (ou rendimento)

Classificação
Centrífugas 
Alternativas - Pistão

- Êmbolo
- Diafragma

Rotativas - Palhetas
- Lóbulos
- Parafusos
- Engrenagem

Axiais 

Centrífuga

Centrífuga (corte)
Centrífuga
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Centrífuga Centrífuga

Centrífuga
A energia é fornecida continuamente ao fluido por um rotor, 
aumentando a sua energia cinética. 

Princípio de funcionamento

O líquido entra axialmente e 
circula radialmente. 

Carcaça

Rotor

Sucção

Pás

Descarga

Voluta

A energia é fornecida continuamente ao fluido por um rotor, 
aumentando a sua energia cinética. Posteriormente a 
energia cinética é transformada em energia de pressão.

O impulsor 
gira rapidamente dentro da 
carcaça e seu movimento produz 
uma zona de vácuo (no centro) e 
outra de alta pressão (na 
periferia).

Centrífuga Tipos de rotores para 
bamba centrífuga

Rotor FECHADO Rotor SEMI-ABERTO Rotor ABERTO
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Rotor Fechado

O rotor fechado tem as 
pás compreendidas entre 
dois discos paralelos.

É mais eficiente que os
outros tipos, porém é
recomendado para água
limpa.

Rotor Aberto

Rotor Aberto
e Semi-aberto

O rotor aberto tem pás livres na parte 
frontal e quase livres na parte posterior.
No rotor semi-aberto, as pás são fixadas

de um lado num mesmo disco, ficando o
outro lado livre.
Estes dois tipos de rotores destinam-se a
bombear líquidos viscosos ou sujos (com
partículas sólidas em suspensão), pois
dificilmente são obstruídos.

Alternativa 
pistão

Alternativa - pistão

Um estágio, horizontal, duplo efeito resfriado a água.

Êmbolo
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Alternativa - Diafragma
O movimento é 
alternativo e 
provocado por um 
elemento flexível 
de metal, borracha 
ou plástico. 
É adequada para 
fluídos tóxicos e 
corrosivos

Palhetas

Palhetas
Giram com rotações entre 
20 e 500 rpm
Vazões de 3 a 20 m3/h ou
mais
São auto-aspirantes e 
podem ser empregadas
também como bombas de 
vácuo.

Palhetas
Especialmente indicada para 
bombeamento de xarope, 
mel, lodo de decantação, 
açúcar líquido, gordura 
animal e vegetal, petróleo e 
derivados, sabão e 
detergentes, vernizes e 
tintas e outros líquidos 
viscosos. 

Lóbulos (triplos)
Parafusos
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Engrenagem Engrenagem

Axial

Campo de aplicação de bombas
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Altura manométrica

PUMP

Escolha da Bomba
Exemplo de instalação
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- VAlVULA DE PE
- CURVA LONGA 90░
- REGISTRO DE GAVETA
- VALVULA DE RETENCAO

Método de Escolha de uma 
bomba hidráulica
Exemplo:
Vazão desejada: 40 m3/h
Tubulação de sucção: 4” (B=5,0 m e 
h= 3,5 m) 
Tubulação de recalque: 3” (A=120,0 
m e H=13 m)

SUCÇÃO:

Curva 90o 4”...........
Comprimento           ――― 
equivalente total ....
Perda na tubulação de sucção 
para 40 m3/h em 4” ........
AMS (altura manométrica de sucção) =

Altura (h) ........................
Tubulação (b) .........
Vávula de pé 4” ....
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RECALQUE:

Curva 90o 3”...........
Comprimento           ――― 
equivalente total ....
Perda na tubulação de recalque 
para 40 m3/h em 3” ........
AMR (altura manométrica de recalque) =

Altura (H) ......................
Tubulação (A) .......
Vávula retenção 3” ....
Vávula gaveta 3” ....

Altura Manométrica Total

AMR =
AMS =

AMT (altura manométrica total) =

01. Calcule a altura manométrica total para o esquema abaixo, 
com uma bomba que opera com uma vazão de 60 m3/hora, 
para transportar água do tanque A para o tanque B. 
Dados: diâmetro do tubo de sucção é de 4 polegadas e o 
diâmetro do tubo de recalque é de 3 polegadas.

Comprimento da tubulação na sucção: 21 m
Comprimento da tubulação no recalque: 57 m 

 
20 m

1 m

12 m

Curvas 90o


