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RESUMO 
 
Instalações de bombeamento são responsáveis por parcela considerável do consumo de energia elétrica em 
plantas industriais e instalações de transporte ou transferência de fluidos.  Existem muitas instalações que 
apresentam baixo desempenho em termos de confiabilidade e de consumo energético. Este trabalho apresenta 
uma metodologia expedita que permite identificar as instalações mais problemáticas de uma planta, bem como 
estimar o montante de desperdício de energia. O método consiste na verificação das condições de projeto e da 
degradação mecânica e energética da instalação. Ele pode ser facilmente implementado mediante a utilização de 
uma simples planilha de cálculo. 
 
PALAVRAS-CHAVE 
 
Bombas Centrífugas, Eficiência Energética, Sistemas Fluidomecânicos 
 

1.0 - INTRODUÇÃO 
 
As instalações de bombeamento, particularmente de bombas centrífugas, são responsáveis por parcela 
considerável do consumo de energia elétrica nas indústrias de processos. Entre essas indústrias destacam-se: 
refinarias, petroquímicas, usinas de álcool, estações de armazenamento e transferência de combustíveis, química, 
papel e celulose, entre outras. Geralmente a parcela de consumo de energia elétrica com o acionamento de 
bombas responde de 30% até 85% do consumo total da planta. Em instalações de tratamento de água e efluentes 
esse percentual supera 90%.  
Recente estudo estatístico levado a efeito na Europa (1), onde foram avaliadas 1690 instalações de bombeamento 
em 20 plantas industriais, constatou que a eficiência média das instalações era de apenas 40%. Em 10% das 
instalações as eficiências eram inferiores a 10%. A literatura é muito farta em exemplos de instalações 
classificadas como ineficientes e, portanto, inadequadas. As causas mais citadas para a inadequação são: 
equívocos na seleção da bomba, sobredimensionamento, erros de montagem, manutenção insatisfatória e 
deficiência operacional. 
Este trabalho tem como objetivo apresentar uma metodologia bastante simples que permita uma rápida avaliação 
de desempenho do conjunto motor/bomba. Não será feita qualquer abordagem sobre a instalação hidráulica 
propriamente dita (tubulação e aplicação final).  
A metodologia envolve duas etapas distintas e independentes. Na primeira etapa são avaliadas as condições 
aplicadas para a seleção das bombas, ou seja, são examinados os parâmetros de projeto segundo critérios 
atualmente recomendados. Assim, é imperativo o conhecimento dos “data sheets” das instalações. Na segunda 
etapa são avaliadas as condições operacionais, ou seja, são examinadas as condições de degradação mecânica 
e energética da instalação. Nesse caso é imperativa a execução de medições em campo e conhecimento do 
histórico de falhas. Em ambas as etapas, as conclusões sobre o estado da instalação se resumem a: “adequada”, 
“inadequada” e “indeterminada”. A etapa de avaliação de seleção resulta num indicador de expectativa do 
desempenho da instalação. A etapa de avaliação da degradação mecânica e energética resulta num indicador 
quantitativo do desempenho. É de se esperar que uma instalação considerada “inadequada” na avaliação de 
seleção tenha maior probabilidade de apresentar um estado “inadequado” de degradação.  
 

2.0 - ADEQUAÇÃO DA SELEÇÃO DA BOMBA 
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A metodologia proposta para avaliação da adequação da seleção da bomba é composta por três critérios: vazão 
de projeto, vazão mínima de operação e fator de margem do NPSH. Uma vez que esses critérios tenham sido 
plenamente atendidos, é possível esperar um bom desempenho mecânico e energético da instalação, (2). 
2.1 Vazão de projeto (vazão nominal) 
Em geral, para a seleção de bombas costuma-se acrescentar um fator de segurança sobre a vazão normal (Qnor) 
da instalação com vistas ao atendimento de uma vazão suplementar de natureza temporária. O fator aplicado gira 
entre 1,10 a 1,30 da vazão normal. Essa vazão é considerada como vazão de projeto (Qprj), ou vazão nominal. Na 
maioria das vezes, com ou sem corte do rotor, essa vazão é inferior à de BEP (Qbep). O excesso de segurança 
quase sempre é a causa principal de mau desempenho. No regime de operação as bombas deveriam trabalhar 
numa vazão (Qop) variável em torno da vazão normal, conforme ilustra a Figura 1. Para fins de análise, cada uma 
dessas vazões deve ser parametrizada em relação à vazão no BEP (q*i  = Qi /QBEP). 

 
FIGURA 1 - Vazões representativas para seleção de bomba 

 
A boa prática recomenda que a vazão para seleção de bombas de processos (ANSI/ISO/API) fique no seguinte 
intervalo, (3 – 5): 
                                                                                0,8 < q*

prj < 1,10    (1). 
Quando a PB > 200 kW ou Qprj > 1000 m3/h, o intervalo deve ser mais restrito: 
                                                      0,9 < q*

prj < 1,05     (2).                  
No caso de bombas extremamente lentas (Ns < 0,16), o intervalo pode ser ampliado: 
                                                         0,6 < q*

prj< 1,20     (3). 
Existem autores que admitem um intervalo mais geral (6, 7): 0,7 < q*

prj < 1,20.  
Infelizmente tem-se deparado com uma situação que não é rara. Visando uma futura ampliação, a bomba é 
especificada com vazão de projeto para atender a essa maior demanda no futuro. Enquanto o futuro não chega, a 
bomba sofre acentuada degradação mecânica e energética. 
2.2 Vazão mínima de operação 
Á medida que a vazão da bomba se reduz aumenta a turbulência no rotor e na voluta. As forças de empuxo axial e 
radial tendem a aumentar e oscilar, gerando ruído e vibração. Tem-se o início do desbalanceamento hidráulico. 
Abaixo de um certo ponto começa a surgir a recirculação, primeiro na saída do rotor e depois na entrada. A 
recirculação na entrada é mais danosa, especialmente para bombas de alta energia de admissão. Com a 
cavitação de baixa vazão pode começar o estolamento da bomba. Portanto, é conveniente estabelecer uma vazão 
mínima (q*

min) para evitar o surgimento da recirculação (8 – 10). 
Até o final da década de 1970, a vazão mínima de operação era estabelecida exclusivamente por critérios 
termodinâmicos. A vazão mínima deveria evitar a elevação de temperatura do fluido além de um valor máximo, 
(11). Geralmente essa vazão fica entre 10% e 15% de Qbep. 
Nessa ocasião surgiu o trabalho pioneiro de Fraser que relacionava a taxa de falhas de bombas com o fenômeno 
da recirculação, e esta, com a velocidade específica de admissão. Para o BEP essa velocidade é definida pela 
equação 4. 

( )4 3
rbep

bep
ss

NPSH.g

Q.
N

ω
=                        (4).         

onde: Q [m3/s], NPSHr [m], ω [rad/s] e Nss adimensional. 
 
Para bombas centrífugas (0,19 < Ns < 0,94) pode-se aproximar o valor mínimo da vazão parametrizada q*

min , 
conforme equações de 5 a 7, válidas para Nss > 2,19; adaptado conforme (11), até o limite de q*

min = 1,0. 
- bomba de simples admissão:  q*

min = 0,50 + 0,152.(Nss – 2,19) (5), 
- bomba de dupla admissão:  q*

min = 0,50 + 0,187.(Nss – 2,19) (6), 
- bomba de múltiplos estágios:  q*

min = 0,54 + 0,263.(Nss – 2,19) (7). 
Esse conceito ganhou aceitação rapidamente, especialmente na indústria petroquímica. Bombas com altas 
velocidades específicas de admissão passaram a ser evitadas. A Shell limitou o Nss a 4,04 e a Exxon a 4,27; 
adaptado conforme (12).  

descarga

altura

D total
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Como o tema chamou muita atenção, vários estudos foram feitos no sentido de determinar o ponto de início da 
recirculação. Logo se percebeu que a recirculação não era dependente da velocidade específica de admissão, 
mas da velocidade periférica e do ângulo da pá na entrada do rotor, (13), e até mesmo do número de pás (9).  
Ainda assim, o conceito da relação entre Nss e q*

min evoluiu para métodos mais elaborados que aquele 
apresentado pelas equações de 5 a 7, e que são recomendados para utilização em ambientes industriais: 
RESP001 – Design of pumping systems that use centrifugal pumps – Process Industry Practices, (11).  
No início dos anos 2000 o trabalho de Fraser foi desmistificado, (3 – 5).  
O Hydraulic Institute classifica as bombas pelos seguintes níveis de energia de admissão (ou sucção): “baixa”, 
“alta” e “muito alta”. O nível de energia de admissão pode ser aproximado pela equação 8; adaptado conforme (2).  
 
                                                                     SE ≅ D1.N.Nss.ρr     (8), 
 
onde: D1, diâmetro do olho do rotor [mm]; N, rotação [rpm]; Nss velocidade específica de admissão e ρr, densidade 
relativa do fluido.  
Na falta de dado do diâmetro do olho do rotor, ele pode ser estimado em função do diâmetro do bocal de 
admissão da seguinte forma: 
 
    -admissão axial: D1 ≈ 0,9 x Dbocal adm. 
  
    -admissão radial/split case: D1 ≈ 0,75 x Dbocal adm. 
 
As faixas de energia sugeridas são dadas na Tabela 1. 
 

TABELA 1 - Faixa de energia de admissão; adaptado conforme (2) 
classe  admissão axial  admissão radial/ split case 
baixa SE < 1,50x106 SE < 1,12x106 

alta 1,50x106 < SE < 2,24x106 1,12x106 < SE < 1,68x106 

muito alta SE > 2,24x106 SE > 1,68x106 
 
Para bombas com nível alto de energia de admissão, a relação da vazão mínima de operação em função da 
velocidade específica de sucção pode ser aproximada pela equação 9. 
 
                                                               q*

min ≅ 0,21. e 0,2.Nss                                 (9). 
 
O critério de Fraser é muito mais restritivo que o critério proposto pelo HI. 
2.3 Fator de margem do NPSH 
De acordo com Gülich, (3 – 5), a velocidade específica de admissão, Nss, não tem relação direta com a 
recirculação na entrada do rotor, com as forças hidráulicas de excitação e, nem mesmo com a confiabilidade das 
bombas.Também não tem importância, mesmo na presença de cavitação de baixa vazão. 
Para reduzir o risco de ruído, vibração, cavitação e degradação mecânica e energética é preciso uma certa 
margem de folga entre o NPSHd (disponível da instalação) e o NPSHr (requerido pela bomba). Até meados da 
década de 1980 costumava-se aplicar uma folga (NPSHd – NPSHr) de 0,6 metros para água. Em poucos casos se 
aplicavam folgas maiores, tipicamente até 1,50 metros.  
O fato é que a prática consagrada na indústria considera como NPSHr aquele que se observa para uma queda da 
altura de manométrica de 3% frente a vazão constante pela bomba. Entretanto, já existe uma cavitação incipiente 
antes disso. O NPSHr incipiente pode ser de 4 a 6 vezes superior ao NPSHr a 3%. Portanto, com uma margem 
maior de folga, mesmo em caso de recirculação, o efeito mais deletério da cavitação seria evitado. Muitos dos 
problemas de confiabilidade relatados, anteriormente associados à recirculação, se deviam a deficiências de 
projeto ou construção das bombas, ou pouca margem de folga para o NPSH. Assim, este seria o principal ponto a 
ser observado por ocasião de seleção de bombas. 
Alguns critérios são oferecidos (3 – 5) para estabelecer o fator de margem do NPSH, definido pela equação 10. 

                                                          
%r

d
NPSH NPSH

NPSH
F

3
=                                     (10). 

1° critério: de acordo com Hydraulic Institute. 
 
  -baixa energia de admissão: FNPSH = 1,1 a 1,3 
  -alta energia de admissão:  FNPSH = 1,3 a 2,0  
  -energia de admissão muito alta: FNPSH = 2,0 a 2,5. 
 
2° critério: de acordo com a Sulzer. 

                                                    140
3161 ,
%rNPSH )NPSH.(,F =                            (11). 
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3° critério: em função da velocidade periférica no olho do rotor (u1 = ω.D1/2). 
 
Se u1 < 10 m/s para qualquer fluido, ou u1 < 20 m/s para hidrocarbonetos, então: 
     FNPSH ≥ 1,25. 
 
Se 10 < u1 < 50 m/s para água, ou 20 < u1 < 60 m/s para hidrocarbonetos, então: 
 

               *qtf%rd F.F.F.
u

.,.
g

u
NPSHNPSHalgFo





















+≥−=
3

1
2
1

3 100
2050

2
         (12), 

onde:  Fq* => fator de descarga, 
 
   Fq* = 1 + 2.q*.(1-q*)2, 

Ft => fator tipo de bomba, 
   -entrada axial, conexão favorável: Ft = 1,0 
   -entrada radial (dupla admissão, múltiplos estágios): Ft = 1,05 
   -entrada com conexões desfavoráveis: Ft > 1,10. 

Ff => fator fluido, 
   -água (T<200C): Ff = 1,0 
   -hidrocarbonetos: Ff = 0,75 
   -água mar, fluidos corrosivos: Ff >1,15. 
2.4 Critérios para classificação da adequação da seleção 
Critério da vazão de projeto (0 ou 1 ponto). 
- Se a vazão adotada para o projeto estiver de acordo com as equações de 1 a 3, adotar pontuação igual a 1. 
Caso contrário a pontuação é nula. 
Critério da vazão normal de operação (0 ou 1 ponto). 
- Se não houver informações sobre a vazão normal de operação, esta deve ser medida, preferencialmente com 
medidor ultra-sônico não invasivo. Calcular a energia de admissão pela equação 8 e classificar conforme Tabela 
1. Assumir pontuação igual a 1 se: 

p/ baixa energia:   q*
nor  > 0,3, 

p/ alta energia:   q*
nor  > q*

min  (equação 9), 
p/ muito alta:   q*

nor >  q*
min  (equações 5 a 7). 

NOTA: se a vazão de operação prevalecente na maior parte do tempo for inferior a 0,7 da vazão normal, assumir 
pontuação igual a zero neste critério. 
Critério do fator de NPSH (0 ou 1 ponto). 
- O fator de margem do NPSH deve ser aplicado para o ponto de vazão normal. Calcular a energia de admissão 
conforme equação 8 e classificar conforme Tabela 1. Assumir pontuação igual a 1 se: 
p/ u1 máx ≤ 20 m/s 
  p/ baixa energia:   FNPSH ≥ 1,25, 
  p/ alta energia:  FNPSH ≥ FNPSH (equação 11), 
  p/ muito alta:  FNPSH  ≥ 2,0  
p/ u1máx > 20 m/s  
     Folga > Folga (equação 12). 
A proposta para a classificação de adequação da seleção da bomba resulta da soma dos pontos dos três critérios 
acima, conforme segue: 
   ADEQUADA:   3 pontos, 
   INDETERMINADA:  2 pontos, 
   INADEQUADA:  0 ou 1 ponto. 
 

3.0 - DEGRADAÇÃO MECÂNICA E ENERGÉTICA DA BOMBA 
 
Uma bomba de boa qualidade, adequadamente especificada, com esquema eficaz de manutenção preventiva e 
operada dentro dos parâmetros normais deve apresentar um alto índice de confiabilidade. Em tese, ela só deveria 
ter paradas programadas para ações de manutenção preventiva, de acordo com o protocolo estabelecido pelo 
fabricante. Não deveria haver paradas para ações de manutenção corretiva devido a falhas. Entretanto, falhas 
sempre acabam ocorrendo ao longo da vida útil de forma aleatória. Um dos indicadores de confiabilidade é o 
MTBF (mean time between failures), (2), definido como o tempo médio entre duas falhas consecutivas, geralmente 
medido em meses.  
Algumas vezes o MTBF costuma ser obtido para o conjunto de bombas de uma dada planta industrial, (14). 
Nesses casos, o MTBF é o inverso da probabilidade de falha que, por sua vez, nada mais é que a relação entre o 
número de falhas anuais registradas e o universo de bombas da planta. O MTBF varia fortemente em função da 
idade da planta. De acordo com essa mesma referência, (14), instalações em plantas químicas geralmente 
apresentam MTBF de 50% a 60% do MTBF de refinarias e petroquímicas. Em regra, bombas padrão API 
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apresentam MTBF superior as ANSI/ISO. Aparentemente o MTBF europeu é ligeiramente superior ao norte-
americano, enquanto os países em desenvolvimento apresentam MTBF sensivelmente menor. Este trabalho 
assume que o MTBF recomendável para as condições brasileiras, nesta década, e para bombas de admissão 
axial, simples estágio, rotor fechado, padrão ANSI/ISO ou API, seria de 48 meses, (14).  
Salvo condições operacionais muito severas, uma “escala” de degradação mecânica para bombas centrífugas 
padronizadas poderia ser construída da seguinte forma, guardadas as considerações acima: 

- ótimo:  MTBF > 48 meses; 
- bom:  36 < MTBF ≤ 48 meses; 
- regular:  24 < MTBF ≤ 36 meses; 
- ruim:  12 < MTBF ≤ 24 meses; 
- péssimo:  MTBF ≤ 12 meses.  

As falhas podem ocorrer por inúmeras causas, algumas muito evidentes, entre elas: falhas hereditárias (defeito de 
fabricação ou erro de projeto), erros de montagem, utilização de materiais impróprios na fabricação, ausência ou 
má qualidade da manutenção preventiva (incluindo materiais), desrespeito ao protocolo operacional (excesso de 
partidas/paradas), etc. Excetuando os casos listados, a maioria do restante das falhas é causada por desgaste 
mecânico, cujo principal vetor é o desbalanceamento hidráulico.  
A análise de degradação mecânica só poderá ser feita se houver uma base de dados com registro dos históricos 
de falhas de bombas. 
Ao se afastar do BEP o rendimento diminui, conforme ilustra a Figura 2. Caso ocorra apenas cavitação clássica, a 
bomba começa a entrar em colapso energético, ou seja, o rendimento diminui de forma muito acentuada – Figura 
2a. Vale lembrar que alguns fluidos apresentam variação exponencial da pressão de vaporização com relação à 
temperatura, como algumas correntes de hidrocarbonetos. Nesses casos, uma ligeira elevação de temperatura do 
fluído pode levar a um significativo crescimento da pressão de vaporização e estabelecer um estado de cavitação 
à bomba. Por outro lado, no estado de desbalanceamento hidráulico a cavitação surge em menor proporção no 
centro do vórtice formado no canal entre as pás do rotor, com ou sem estolamento. O rendimento da bomba é 
reduzido em relação ao rendimento em condições normais de escoamento, conforme mostra a Figura 2b. Em 
ambos os casos, o rendimento é inferior ao estabelecido pela curva característica da bomba. O rendimento inferior 
ao esperado é definido como degradação energética. 

 

rendimento

descarga

altura

BEP

descarga

altura

rendimento BEP

normal

recirculação

Qmin

cavitação desbalanceamento

 
                                                            (a)     (b) 

FIGURA 2 - Degradação energética – redução do rendimento esperado. 
 
A análise da degradação energética exige medidas de campo da potência elétrica fornecida ao motor e da 
potência hidráulica entregue pela bomba. As medidas devem ser feitas concomitantemente. A potência mecânica 
no eixo do motor é transferida para o eixo da bomba através do acoplamento. Se não houvesse perdas no 
acoplamento, as potências deveriam ser iguais para ambos os eixos. 
A potência útil que a bomba fornece ao fluído é função do peso específico do fluido, γ [N/m3], altura manométrica 
total, Hman [m], e vazão Q [m3/s]. A potência mecânica exigida no eixo [W] será dada pela equação 13. 
 

                                                             
B

man
B

H.Q.
P

η
γ

=                               (13). 

A altura manométrica total Hman é a pressão diferencial [Pa] entre a descarga e admissão da bomba, conforme 
equação 14. 

                                                         
γ
−

= admdes
man

pp
H                           (14). 

O rendimento da bomba no ponto de medição (H,Q) deveria ser obtido da curva característica para a rotação e 
diâmetro do rotor considerados.  
Para se determinar a potência no eixo do motor deve-se medir corrente e tensão. Com o valor da corrente medida, 
e com auxílio da curva característica do motor, pode-se determinar seu nível de carregamento (Car). A potência 
mecânica no eixo do motor será dada pela equação 15. 
 

                        nomM P.CarP =                            (15), 
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onde Pnom é a potência nominal do motor [W]. 
A potência no motor deve ser corrigida para eventual diferença entre a tensão medida e a tensão nominal. 
Assumindo 2% de perdas no acoplamento, a condição de equilíbrio seria dada pela equação 16: 
                                                  
                           PM = 1,02.PB     (16). 
 
Em verdade, um erro de +/- 10% seria aceitável, haja vista problemas relacionados com precisão de medidas, 
desvio da curva característica da bomba pela diferença de rotação e envelhecimento, desvio da curva do motor 
devido a rebobinagem, entre outros fatores. 
Se houver degradação energética por cavitação, desbalanceamento hidráulico ou problemas de natureza 
mecânica, a potência motriz será maior que a esperada (PM > PB). O rendimento da bomba é afetado. Uma 
proposta de escala de degradação é sugerida a seguir. 
   Normal   =>  PM ≈ 0,9 a 1,1 PB 

   Degradação leve  =>  PM ≈ 1,1 a 1,2 PB 
   Degradação média =>  PM ≈ 1,2 a 1,3 PB 
   Degradação severa =>  PM ≈ 1,3 a 1,5 PB 
   Degradação extrema =>  PM > 1,5.PB 

Visando combinar uma escala que envolva ambas formas de degradação, propõe-se uma pontuação, conforme 
Tabela 2. 

TABELA 2 - Proposta de pontuação de degradação. 
Degradação mecânica  Degradação energética  

ótimo 0 normal 0 
bom 1 leve 1 

regular 2 média 2 
ruim 4 severa 4 

péssimo 8 extrema 8 
 

Uma bomba de boa qualidade operando sob condições de degradação energética pode não apresentar 
degradação mecânica. Por outro lado, existem bombas operando sem degradação energética que apresentam 
degradação mecânica, seja pelas condições de serviço, seja por questões afetas a qualidade.  
Propõe-se um critério para definição do estado de adequação da instalação mediante a soma dos pontos de 
ambas formas de degradação conforme segue: 
  ADEQUADA:   pontuação ≤ 3 (não exige intervenção), 
  INADEQUADA:   pontuação ≥ 8 (intervenção imediata), 
  INDETERMINADA:  3 < pontuação < 8 (intervenção programada). 
Evidentemente que, maior a pontuação das instalações consideradas como indeterminadas, mais próximas ao 
estado de inadequação elas estarão.  
A escala de degradação mecânica poderia ser adaptada para a realidade de cada planta industrial, tomando por 
base a probabilidade de falha apurada. 
A Tabela 3 mostra um exemplo (real) de diagnóstico de instalações. 
 

TABELA 3 - Exemplo de diagnóstico de instalações. 
Posição  MTBF DM PM/PB DE DE+DM Estado  

1 87 0 1,41 4 4 Indeterm. 
2 82 0 1,55 8 8 Inadeq. 
3 78 0 0,95 0 0 Adeq. 
4 14,5 4 1,23 2 6 Indeterm. 
5 9,7 8 1,59 8 16 Inadeq. 
6 16 4 1,00 0 4 Indeterm. 
7 87 0 2,06 8 8 Inadeq. 
8 76 0 1,30 4 4 Indeterm. 
9 65 0 1,17 1 1 Adeq. 
10 12,4 4 1,25 2 6 Indertm. 

 
 
 

4.0 - ESTIMATIVA DE POTÊNCIA MECÂNICA E HIDRAÚLICA 
 
Para a análise de degradação é preciso, além das medidas citadas, ter em mãos as curvas características dos 
motores e das bombas. Muitas plantas industriais dispõem de sistemas de supervisão e controle. Nesses casos a 
tarefa de coleta de dados de medições é muito simples. Geralmente existe base de dados com medições 
executadas ao longo do tempo que possibilita o levantamento da curva de carga (variação das condições 
operacionais em função do tempo) das instalações com bastante facilidade. Na maioria das plantas o setor de 
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manutenção mantém base de dados sobre falhas de equipamentos. Em regra, o levantamento dos MTBFs 
também pode ser feito com grande rapidez. Por outro lado, as curvas características de motores e bombas nem 
sempre estão à mão. Na falta delas é necessário estabelecer alguma aproximação representativa das 
características. 
Na falta da curva característica do motor, o carregamento poderia ser estimado pelas equações 17 e 18, válidas 
para motores de indução trifásicos de baixa tensão, TFVE, de 2 ou 4 pólos, 60 Hz e potência entre 50 e 200 cv.  
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≈          (18). 

 
Existe farta literatura sobre avaliação de eficiência de motores em campo, (15). 
Na falta da curva característica da bomba o rendimento poderia ser estimado para o BEP, desde que Hbep e Qbep 

sejam conhecidos. 
O rendimento das bombas no BEP depende de suas características construtivas, as quais podem ser definidas 
pela velocidade específica, (16), representada pela equação 19. 

                                                                 
4 3)H.g(

Q.
N

'

s
ω

=                              (19), 

onde: Ns é velocidade específica adimensional, g aceleração da gravidade [m/s2], ω velocidade angular [rad/s], H 
[m] e Q´ [m3/s] altura e vazão no BEP. 
Uma regressão proposta, adaptada da literatura, (17), é dada pela equação 20. 
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−−−=     (20). 

A partir de dezenas de curvas características de bombas padrão ISO 2858 foi possível estabelecer a equação 21 
com vistas a estimar o rendimento de bombas centrífugas no BEP. Trata-se de uma outra opção em relação à 
equação 20. As expressões são válidas para bombas centrífugas industriais padronizadas, rotação igual a 3500 
rpm ou 1750 rpm; Hmáx = 140 m; Qmáx = 500 m3/h; Pmáx ≤ 200 cv;  0,17 < Ns < 1,20 e u1max < 20 m/s.  
 
                          ηbep ≈ 69,44 + 14,43.Ln(Ns) – 0,002.H + 0,226.Q – 0,00084.Q2 + 9,2x10-7.Q3     (21), 
 
onde: Q [m3/h], η [%]. Regressão semelhante poderia de ser desenvolvida para bombas API 610. 
Para uma vazão inferior à do BEP, o rendimento pode ser estimado pelas expressões da Tabela 4, que derivam 
de aproximação linear das curvas de rendimento do conjunto de bombas citadas. NOTA: qx = Qx/Qbep. 

 
TABELA 4 - Aproximação do rendimento para vazões fora do BEP 

 0,15 < Ns < 0,30 0,30 < Ns < 0,50 
qx  ≥ 0,50 ηx ≈ ηbep – 26,6.(1 – qx) ηx ≈ ηbep – 26,0.(1 – qx) 
qx  < 0,50 ηx ≈ 2.qx.(ηbep – 13,3) ηx ≈ 2.qx.(ηbep – 13,0)                                            

 0,50 < Ns < 0,80 0,80 < Ns < 1,20 
qx  ≥ 0,50 ηx ≈ ηbep – 28,0.(1 – qx) ηx ≈ ηbep – 34,6.(1 – qx) 
qx  < 0,50 ηx ≈ 2.qx.(ηbep – 14,0)                                            ηx ≈ 2.qx.(ηbep – 17,3)                                            

 
Como uma primeira aproximação, essas equações podem ser utilizadas mesmo no caso de rotor “cortado”, desde 
que o ponto seja projetado na curva do diâmetro do rotor pleno, mediante aplicação do princípio da “quase” 
semelhança hidráulica. 
O fato de não haver indícios de degradação energética não significa que não exista potencial para redução do 
consumo de energia. Em muitos casos a redução de velocidade pode propiciar ganhos relevantes na eficiência da 
instalação, (18). 
 

5.0 - CONCLUSÕES 
 
Uma planta industrial pode ter algumas centenas de instalações de bombeamento. Assim, a simples utilização de 
uma planilha de cálculo, tipo Excel, é suficiente para implementação desta metodologia.  
As duas etapas, adequação da seleção e estado de degradação, são distintas e independentes. Para análise de 
adequação é preciso que os dados de seleção sejam tabulados, i. é: QBEP, HBEP, ηBEP, RPM, Drotor, Qprj, Hprj, Qnor, 
Hnor, ηnor, Qop, Hop, NPSHd nor, NPSHr bep, tipo da bomba e características do fluido. Os cálculos devem ser 
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executados conforme indicado no item 2 para avaliar o estado de adequação da seleção da instalação. Para 
análise da degradação mecânica os dados de MTBFs devem ser tabulados. Para a degradação energética, as 
medições de campo também devem ser tabuladas. Na falta de “data sheets” estimar as características principais 
da bomba e do motor, conforme item 4. Os cálculos devem ser executados conforme indicado no item 3 para 
avaliar o estado de degradação mecânica e energética.  
Finalmente, a avaliação geral da instalação pode ser classificada como “adequada”, “inadequada” ou 
“indeterminada”, de acordo com a proposta apresentada na Tabela 5. 

TABELA 5 - Estado de adequação geral da instalação 
SELEÇÃO DEGRADAÇÃO  GERAL 
adequada adequada ADEQUADA 

indeterminada adequada ADEQUADA 
inadequada adequada INDETERMINADA 
adequada indeterminada INDETERMINADA 

indeterminada indeterminada INDETERMINADA 
inadequada indeterminada INADEQUADA 
adequada inadequada INADEQUADA 

indeterminada inadequada INADEQUADA 
inadequada inadequada INADEQUADA 

 
Uma vez concluída a avaliação das instalações da planta, as intervenções devem ser priorizadas para aquelas 
classificadas como “inadequadas”. Não existe solução única para todas as instalações, cada caso é um caso. 
Da análise da degradação energética obtém-se prontamente o montante de desperdício de energia, 
exclusivamente com o conjunto motor/bomba. Usualmente, o desperdício com o restante da instalação (tubulação, 
acessórios e equipamentos) costuma ser maior. 
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