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Introdução 

•  Em estações elevatórias de pequeno porte (EEPP) → cuidados → 
seleção do conjunto motor-bomba → negligenciados → erros nas 
instalações → elevados custos operacionais → operação do sistema 
distante do máximo rendimento (MENDES et al., 2014).  

•  Existem diversas formas de se aumentar a eficiência energética:  
•  seleção do conjunto motor-bomba adequados; 
•  apropriada associação de bombas; 
•  utilização de válvulas de estrangulamento; 
•  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. 



Materiais e Métodos 

A metodologia deste trabalho compreendeu as seguintes etapas:  
 
• Revisão de literatura a cerca do tema;  
• Seleção de ferramentas e técnicas para resolução do problema;  
• Elaboração da metodologia para busca de rendimento máximo 
EEPP;  
• Aplicação da metodologia.  



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.  



Resultados e Discussão 
Quadro 1. Metodologia para busca de rendimento máximo em EEPP 



Resultados e Discussão 

Figura 1. Curvas sistemas hidráulicos, taxas de rotação e rendimentos 



Conclusões 

•  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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