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1. INTRODUÇÃO 

 
Em estações elevatórias de pequeno porte (EEPP) os cuidados de seleção do conjunto motor-

bomba visando alcançar o máximo rendimento são comumente negligenciados, resultando em 

variados erros nas instalações, elevados custos operacionais e operação do sistema distante do 

máximo rendimento (MENDES et al., 2014). Em sistemas de bombeamento, existem diversas 

formas de se aumentar a eficiência energética, podendo-se mencionar a seleção do conjunto motor-

bomba adequados, a apropriada associação de bombas, a utilização de válvulas de estrangulamento, 

a utilização de inversores de frequências, entre outros (AQUINO et al., 2008). O objetivo dessa 

pesquisa é a proposição de uma metodologia para busca de rendimento máximo em EEPP.  

 
2. MATERIAL E MÉTODOS 

 
A metodologia deste trabalho compreendeu as seguintes etapas: (i) revisão de literatura a 

cerca do tema; (ii) seleção de ferramentas e técnicas para resolução do problema; (iii) elaboração da 

metodologia para busca de rendimento máximo EEPP; (iv) aplicação da metodologia. Para etapa (i) 

foram consultados diversos artigos, dissertações e teses correlatas ao tema estações elevatórias. Na 

etapa (ii) realizou-se: a busca pelos fundamentos teóricos para construção de curvas de sistemas 

hidráulicos e de conjunto motor-bomba; a determinação de ponto de encontro de curvas; e, a 

determinação de distância entre soluções. Quanto à etapa (iii) fez-se o ordenamento de um conjunto 



 

de atividades a serem realizadas para o tratamento do problema. Por fim, para etapa (iv) fez uso do 

modelo hidráulico simulado (MHS) desenvolvido por Mendes et al. (2014).  

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 
Em relação à etapa (i) observou-se que escassez de pesquisas em EEPP e variadas pesquisas 

em estações elevatórias de grande porte. Na etapa (ii) foram adotados os caminhos: técnica de 

regressão linear (ajuste de curvas); utilização do algoritmo de otimização GRG2 (determinação de 

ponto de encontro de curvas); e, a normalização e cálculo da Distância Euclidiana (determinação de 

distância entre o ponto de funcionamento e o máximo rendimento). O resultado da etapa (iii) esta 

apresentado no Quadro 1. As Equações 1, 2, 3 e 4 auxiliam na aplicação da metodologia.  

 

Quadro 1. Metodologia para busca de rendimento máximo em EEPP 
ATIVIDADE DESCRIÇÃO 
Atividade 1 

Coleta de dados da EEPP. 
• Realizar visita na EEPP. 
• Coletar informações de: (1) diâmetro de tubulações de sucção e 

recalque; (2) peças e conexões do sistema; (3) material das 
tubulações e idade de uso (estimada); (4) diferença de cota entre 
reservatório inferior e superior; (5) tempo médio de 
funcionamento da estação elevatória; (6) características do 
conjunto motor-bomba (vazão, altura manométrica, diâmetro do 
rotor, fabricante, modelo, curvas de rendimento).  

Atividade 2 
Simulações de diferentes situações hidráulicas 
(taxas de estrangulamento de válvulas e de 
variação de rotação). 

• Simular a instalação de válvula de estrangulamento, assumindo 
operação com diferentes taxas de estrangulamento. 

• Simular a operação do conjunto motor-bomba com diferentes 
taxas de rotação. 

Atividade 3 
Construção de curvas de sistemas e de bombas. 

• Utilização de equações de curvas de sistema e curva de bomba 
(Equações 1, 2 e 3) e geração de dados de vazão e altura 
manométrica. 

• Calibração de coeficientes das curvas de sistema utilizando 
tabelas de perda de carga localizada e distribuída e de bomba 
utilizando regressão linear.  

• Inserção das curvas de sistema, curva da bomba e curvas de 
rendimento da bomba em ambiente gráfico. 

Atividade 4 
Determinação de pontos de funcionamento. 

• Encontrar pontos de encontro entre as diferentes curvas de 
sistema e de bombas. 

• Elaborar um banco de dados com identificação da combinação 
sistema versus bomba, valores de vazão e altura manométrica.  

• Identificar ponto de máximo rendimento (vazão e altura 
manométrica).  

Atividade 5 
Determinação das distâncias entre ponto de 
funcionamento e ponto de máximo rendimento. 

• Normalizar valores de vazão e altura manométrica (Equação 4).  
• Calcular a distâncias entre o ponto de funcionamento e o ponto de 

máximo rendimento utilizando a distância euclidiana.  
Atividade 6 

Seleção de ponto de máximo rendimento do 
conjunto motor-bomba. 

• Selecionar o ponto de funcionamento que apresentar a menor 
Distância Euclidiana. 
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Na qual: Hm altura manométrica (m); Hg é a diferença de cota entre os reservatórios (m); hf é 

o conjunto de perdas de carga do sistema hidráulico (m); K é a constante que representa as 

características geométricas, a associação, o material das tubulações e as perdas de cargas 

localizadas; β0, β1 e β2 são os coeficientes das curvas da bomba; Zi,N é a variável qualquer em escala 

normalizada (0,0 até 1,0); Zi é o valor da variável qualquer na escala original; Zi,mín é o valor 

mínimo da variável qualquer em sua escala original; e, Zi,máx é o valor máximo da variável qualquer 

em sua escala original.  

Após a aplicação da metodologia desenvolvida, no caso do MHS, encontraram-se como 

principais resultados os dados da Tabela 1 e da Figura 2. Na Tabela 1 são apresentados pontos de 

funcionamento (vazão versus altura manométrica) e distâncias euclidianas calculadas. Na Figura 2 

encontra-se a representação gráfica das curvas (altura manométrica, vazão, rendimento) e a menor 

distância euclidiana. O ponto mais próximo do rendimento máximo esta localizado no cruzamento 

da curva da bomba com 100% de rotação e a curva do sistema com uma válvula de estrangulamento 

0% fechada.  

 

Tabela 1. Resultados de pontos de funcionamento 
Ponto de funcionamento Qi (m3.s-1) Hmi (m) Qi,N  Hmi,N  Distância Euclidiana 
B-100% × S-0% 0,0039 30,77 0,4156 0,4376 0,81 
B-100% × S-50% 0,0037 30,97 0,3916 0,4427 0,83 
B-100% × S-65% 0,0033 31,37 0,3339 0,4530 0,86 
B-100% × S-75% 0,0028 31,70 0,2699 0,4613 0,91 
B-90% × S-0% 0,0033 25,13 0,3333 0,2951 0,97 
B-90% × S-50% 0,0031 25,27 0,3126 0,2986 0,98 
B-90% × S-65% 0,0028 25,55 0,2626 0,3056 1,01 
B-90% × S-75% 0,0024 25,76 0,2071 0,3110 1,05 
B -75% × S-0% 0,0030 22,78 0,2941 0,2355 1,04 
B -75% × S-50% 0,0028 22,18 0,2630 0,2204 1,07 
B -75% × S-65% 0,0023 21,00 0,1962 0,1907 1,14 
B -75% × S-75% 0,0018 20,01 0,1321 0,1656 1,20 
B -65% × S-0% 0,0014 13,49 0,0750 0,0007 1,36 
B -65% × S-50% 0,0013 13,50 0,0631 0,0009 1,37 
B -65% × S-65% 0,0011 13,50 0,0339 0,0009 1,39 
B -65% × S-75% 0,0009 13,46 0,0000 0,0000 1,41 



 

 
S-0%, S-50%, S-65%, S-75%: sistema operando com válvula de estrangulamento com taxas de 0%, 50%, 65% e 75%, 
respectivamente; B-65%, B-75%, B-90%, B-100%: conjunto motor-bomba operando taxas de rotação de 65%, 75%, 
90% e 100%, respectivamente; R-45%, R-50%, R-55%, R-60%: rendimento do conjunto motor bomba 45%, 50%, 55% 
e 60%, respectivamente; R_máx: máximo rendimento conjunto motor-bomba; DE_mín: Distância Euclidiana mínima.  

Figura 2. Curvas sistemas hidráulicos, taxas de rotação e rendimento 
 

3. CONCLUSÃO 

Uma metodologia de busca de rendimento máximo um modelo de otimização operacional foi 

desenvolvida. A metodologia pode ser melhorada, por exemplo, tornando a taxas continuas e 

implementando a metodologia mais amigável via utilização de macros do MS Excel. Sugere-se a 

continuidade do estudo aplicando essa metodologia em casos reais e a analisando os benefícios 

econômicos da modificação das condições do sistema para alcançar o máximo do rendimento.  
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