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Resumo
A avaliação funcional e a otimização energética de sistemas elevatórios e estações de
tratamento de águas residuais representam uma oportunidade de redução dos custos de
exploração.
De facto, tanto os grupos eletrobomba, nos sistemas elevatórios (EEAR), como os
sobrepressores, nas Estações de Tratamento (ETAR), são escolhidos pela informação dos
fabricantes (condições ideais) e pela informação disponível na fase de projeto
(necessidades teóricas), que poderão não corresponder ao funcionamento efetivo dos
equipamentos quando integrados no sistema real.
Nesse sentido, a empresa Águas do Oeste, S.A., hoje agregada na EPAL-Águas de Lisboa
e Vale do Tejo, S.A. (EPAL-LVT) promoveu o desenvolvimento de um projeto de avaliação
funcional e otimização, aplicado a um conjunto de sistemas elevatórios de águas residuais e
ETAR. De um universo de 140 EEAR as 20 selecionadas representam cerca de 60% a 70%
do consumo de energia na elevação de águas residuais.
O presente artigo procura descrever o plano de trabalhos operacionalizado pela NORAQUA,
especializada na implementação de testes de desempenho e otimização de sistemas
hidráulicos, apresentando-se uma seleção de casos representativos para as EEAR, com
vista à disseminação de boas práticas de otimização energética e de gestão de ativos.

Palavras-chave: grupos eletrobomba, sobrepressores, testes de desempenho, otimização
energética, planeamento de manutenção, gestão de ativos.
Tema: Dimensionamento, beneficiação e operação de sistemas de abastecimento,
drenagem e tratamento de águas (Tema 6).
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1. ENQUADRAMENTO
As Entidades Gestoras de sistemas de água e águas residuais focam-se, cada vez mais, no
objetivo de garantir uma elevada rendibilidade dos investimentos efetuados, através da
maximização da eficácia e eficiência de todos os ativos da empresa.
De facto, a metodologia de dimensionamento e análise de sistemas elevatórios, centrada no
investimento inicial e na capacidade máxima dos sistemas, deverá, numa lógica de
otimização, focar-se, na análise dinâmica do mesmo. Esta nova visão, cujo principal objetivo
é o da redução dos custos de exploração, engloba a monitorização do funcionamento do
sistema, o planeamento estratégico das operações de manutenção e a procura da
configuração ideal de bombagem (HI&PSM, 2008; Leite et al, 2015).
De igual forma, no que toca aos sobrepressores em ETAR, os níveis de oxigénio
introduzidos nos tanques de arejamento atendem, normalmente, a fatores como população
prevista no horizonte de projeto, sazonalidade em zonas balneares, afluências diáriasnoturnas, etc., o que poderá introduzir algumas limitações ao “turndown”. De facto, verificase que, em algumas situações, mesmo reduzindo a frequência de funcionamento e
controlando o sistema com sondas de oxigénio dissolvido, resulta a introdução de valores
excedentários de oxigénio nos tanques (WEF, 2009).
No entanto, anteriormente à identificação de soluções de otimização dos sistemas
existentes deverão ser realizados testes de desempenho para a verificação do
funcionamento real dos equipamentos eletromecânicos (avaliação funcional). É de realçar
que um funcionamento desadequado constitui uma fonte adicional de ineficiência,
potenciando a degradação dos mesmos e aumentando os custos de energia e manutenção.
Numa segunda fase, repostas as condições originais de funcionamento dos equipamentos,
poderá proceder-se à identificação de possíveis soluções de otimização, que deverão
atender à adaptabilidade, às características reais do sistema e ao potencial de otimização
energética.
2. DESCRIÇÃO DO PROJETO
O plano de trabalhos em causa, em desenvolvimento pela empresa NORAQUA,
especializada na implementação de testes de desempenho e otimização de sistemas
hidráulicos, tem como principal objetivo identificar e analisar, técnica e economicamente,
possíveis soluções de otimização energética em sistemas elevatórios de águas residuais
(EEAR) e em Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR), em especial ao nível
dos sistemas de arejamento (sopradores), tendo sido consideradas as seguintes fases:



Fase I – Avaliação hidráulico-energética de 20 EEAR
Fase II – Avaliação energética das linhas de ar comprimido (sobrepressores) de 7
ETAR

2.1. Fase I – Avaliação hidráulico-energética de EEAR
A Fase I toma, então, como principal objetivo a avaliação das condições atuais de
funcionamento dos grupos elevatórios, com: (i) a caracterização do desempenho dos grupos
eletrobomba, (ii) a caracterização da curva real da instalação, (iii) o cálculo de indicadores
de eficiência energética e (iv) a identificação e caracterização de oportunidades de melhoria.
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Refira-se que os testes de desempenho dos grupos eletrobomba foram realizados pelo
método convencional, segundo a norma ISO9906 e tendo como objetivo a classe de
precisão Grau 3. Este procedimento implica a determinação simultânea e sincronizada da
potência absorvida pelo motor, da medição da pressão a montante e jusante do
equipamento e do caudal volumétrico bombeado. Por outro lado, os testes foram realizados
no local das instalações e nas condições atuais e reais de funcionamento, possibilitando a
avaliação dos equipamentos de bombagem face à curva real do sistema.
No caso da medição da pressão a montante e a jusante do grupo eletrobomba, bem como
da potência elétrica absorvida pelo motor, foi utilizado o equipamento de precisão P22P do
fabricante ROBERTSON TECHNOLOGY Pty Ltd, que inclui sensores de pressão, analisador
de energia e equipamento de recolha e processamento simultâneo de informação,
considerando o intervalo de aquisição de informação mais adequado às características de
cada instalação, tendo por base um período de 2s.
Para quantificação do caudal volumétrico foram utilizados, sempre que existentes e com
funcionamento adequado, os dados de medidores de caudal eletromagnético em pressão
das instalações. Nas restantes situações, como primeira alternativa e sempre que o layout
proporcionava as condições adequadas, foi utilizado um caudalímetro ultrassónico portátil.
Nos demais casos, foi efetuada uma avaliação através do método volumétrico, implicando o
controlo das afluências ao poço de bombagem, correlacionando-se, de forma sincronizada,
a medição do nível no poço (através de um transdutor hidrostático) com a avaliação de
pressão na compressão e a potência instantânea consumida.
Nos testes de desempenho foram avaliados, genericamente, os seguintes pontos de
funcionamento: (i) normal (válvula de seccionamento aberta); (ii) pontos intermédios da
curva característica real da bomba (por fecho parcial da válvula de seccionamento a
jusante); (iii) o ponto de caudal nulo (por fecho total da válvula de jusante). Sempre que
existia a possibilidade de funcionamento de vários grupos em paralelo, ou de ajuste da
frequência nos variadores de velocidade, essas situações foram, igualmente, devidamente
avaliadas.
Atendendo ao procedimento genérico descrito, a eficiência da bomba 𝜂𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 é determinada
pela equação da bomba e que, de modo simplificado e adaptado, é descrito pela
equação (1).
𝜂𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 =

𝑄.𝐻.ρ𝑚 .g
𝑃

(1)

Na equação (1), H representa a altura de elevação, g a aceleração da gravidade, Q o caudal
volumétrico, P a potência absorvida pela bomba e ρ𝑚 a massa volúmica do fluido.
Com a aplicação deste procedimento às diferentes EEAR foi obtida uma caracterização da
situação real de funcionamento de cada sistema, fundamental para a identificação das
oportunidades de otimização energética, abrangendo desde medidas de simples e rápida
implementação (como alteração do modo de operação, por ex.) até eventuais reparações/
ou substituições de grupos eletrobomba, que implicam investimentos mais avultados.
Esta fase está atualmente concluída e apresentam-se, nos tópicos seguintes, alguns dos
principais resultados obtidos, destacando-se casos exemplo representativos.
As principais características dos 20 sistemas avaliados são apresentadas na Tabela 1.
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Tabela 1. Características das EEAR analisadas
Conduta Elevatória
Estações Elevatórias

Localização

EE RI
EE Final ETAR São
Martinho do Porto
EE Porto de Abrigo

Energia
(2013)
(kWh)

Caudal
(l/s)

H elev.
(m)

Óbidos

Extensão
(m)
1.501

Diâmetro
(mm)
200-400

337.434

126,5

35,0

Alcobaça

3324,0

630

203305

180,0

63,5

Nazaré
Torres
Vedras
Torres
Vedras
Óbidos

999

800

71.048

825,0

8,6

896

200

94.800

105,0

42,0

1.475

200

71.582

110,0

45,0

1.798

400

145.238

111,5

18,0

3.652

400

136.664

85,5

22,0

2.684

350

104.009

52,0

51,0

EE Seixal

Óbidos
Torres
Vedras
Lourinhã

1.851

400

89.175

99,0

24,5

EE RIV

Bombarral

2.949

225

107.748

112,0

18,0

EE Fervença

1.944

110

65.987

108,0

13,5

1.854

400

81.177

106,0

10,0

749

560

312,0

11,0

1.813

110

108.380

6,3

17,0

711

110

69.961

6,6

41,0

1.766

150

32.283

45,0

39,0

-

400

-

133,3

20,0

1.357

250

55.986

36,7

41,0

EE Ferrel

Alcobaça
Torres
Vedras
Nazaré
Torres
Vedras
Torres
Vedras
Torres
Vedras
Caldas
Rainha
Torres
Vedras
Peniche

2.202

315

31.690

77,0

19,8

EE Casal da Vala

Peniche

2.211

250

38.334

49,0

26,7

EE Santa Cruz I
EE Santa Cruz II
EE RII
EE RIII
EE Santa Cruz III

EE Fonte Pipa
EE Final Etar Nazaré
EE Ramalhal
EE Turcifal
EE Póvoa de Penafirme
EE Final Etar Caldas da
Rainha
EE Bececarias II

2.2. Fase II – Avaliação energética de linhas de ar comprimido de ETAR
Na Fase II, a avaliação do funcionamento atual dos sistemas de arejamento passa por: (i)
análise da eficiência dos equipamentos (sobrepressores), (ii) avaliação da energia térmica
dissipada (sobrepressores e tubagens à vista), e (iii) análise dos níveis de oxigénio
dissolvido obtidos para a quantidade de ar injetada no sistema. Além disso, é dada especial
atenção à avaliação das necessidades de oxigénio dissolvido (de acordo com as variações
sazonais/diárias), do funcionamento do sistema de instrumentação e automação (controlo
por sondas de oxigénio dissolvido), bem como dos variadores de frequência existentes.
O objetivo final desta fase corresponde à identificação de possíveis soluções para assegurar
o turndown do sistema de arejamento, reduzindo as situações de introdução de valores
excedentários de oxigénio nos tanques e, consequentemente, reduzindo a energia
consumida pelos equipamentos. Refira-se que, no caso das ETAR avaliadas, os sistemas
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são compostos por sobrepressores de ar comprimido e difusores de bolha fina, possuindo
variadores de velocidade para ajuste da frequência de funcionamento.
A Fase II encontra-se ainda em desenvolvimento e, como tal, os seus resultados não serão
apresentados no presente artigo. As principais características dos 7 sistemas em avaliação
são apresentadas na Tabela 2. Note-se que os sistemas de arejamento são responsáveis
por uma parcela de 40 a 60% do consumo total das instalações.
Tabela 2. Características dos sistemas de arejamento nas ETAR analisadas
ETAR

Localização

Pop. Eq.
(hab.)

Nº linhas arejamento

Potência
soprador (KW)

Atouguia da Baleia

Peniche

35.000

4 (SBR)

75

Zambujeira

Lourinhã

25.000

4 (SBR)

75

Nazaré

Nazaré

60.000

4 (SBR)

120

Charneca

Óbidos

30.614

2 (vala de oxidação)

75

São Martinho do Porto

Alcobaça

35.000

2 (vala de oxidação)

75

Rio Maior

Rio Maior

17.500

90

Vale Paredes

Alcobaça

3.660

1 (média carga)
4 (arejamento
prolongado)

Tipo de
difusor

Bolha
fina

75

3. CASOS REPRESENTATIVOS DA AVALIAÇÃO HIDRÁULICO-ENERGÉTICA DE EEAR
Das 20 EEAR anteriormente identificadas, apresentam-se, em seguida, o exemplo de quatro
casos, cujo funcionamento real obriga a diferentes abordagens no processo de otimização
do funcionamento das estações e que decorreram da avaliação funcional efetuada: (i) EEAR
Real IV, (ii) EEAR Fonte da Pipa, (iii) EEAR Santa Cruz III e (iv) EEAR Seixal.
Em relação aos resultados obtidos, considera-se o seguinte esquema de análise:




A avaliação dos grupos centra-se na caraterização do ponto de funcionamento real
(Q, H, Potência, Rendimento) para o sistema elevatório em causa.
A eficiência real obtida (rendimento) é comparada com o nível máximo de eficiência
expectável para os grupos em questão (BEP).
A eventual redução de eficiência é avaliada segundo duas componentes: (i) uma
relativa à degradação dos grupos, face às características originais, (ii) outra relativa a
um funcionamento afastado do BEP, para o qual os grupos foram idealizados
(Figura 1).

Embora, em ambos os casos, se verifique uma possível contribuição para um aumento dos
consumos de energia, o afastamento em relação ao BEP, mesmo para a situação de grupos
novos, poderá conduzir a maiores vibrações, possibilidade de existência de fenómenos de
recirculação e até mesmo conduzir à degradação acelerada do impulsor. De acordo com o
recomendado pelo ANSI/HI 9.6.3-1997, para este tipo de equipamento (bombas
centrífugas), o ponto de funcionamento deverá localizar-se, preferencialmente, na região
entre 70 a 120% do caudal correspondente ao ponto de máxima eficiência (BEP).
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Figura 1. Representação genérica dos dois tipos de redução de eficiência em sistemas reais
3.1. EEAR Real IV
A EEAR Real IV localiza-se no subsistema da Charneca, concelho do Bombarral, e as
principais características do sistema elevatório são apresentadas na Tabela 3. Os resultados
do teste de desempenho aos grupos eletrobomba são apresentados na Figura 2.
Tabela 3. Características da EEAR Real IV
EEAR Real IV

Local:
Grupos
eletrobomba

Dados de
projeto
Conduta
elevatória

Nº grupos

Bombarral
2+1

Marca/modelo

Grundfos S1174H1A511 50Hz

Potência
nominal

17 kW

Caudal

112 l/s (403.2 m /h)

Altura de
elevação

18m

Extensão

2949 m

Diâmetro

225 mm

3

A análise dos resultados (Figura 2) permite observar alguma discrepância em relação aos
valores teóricos do fabricante, destacando-se uma diferença de pouco mais de 15%, nos
dois grupos testados, em relação ao BEP. Não obstante, uma vez que os grupos em causa
possuem uma curva de eficiência plana na região aconselhável de funcionamento dos
grupos (70 a 120% do caudal do BEP), a diferença de eficiência por afastamento do BEP
acaba por ser nula, ∆ηBEP = 0, sendo, a redução verificada, resultado de uma ligeira
degradação (∆ηDEG).
Por outro lado, no funcionamento conjunto de dois grupos eletrobomba, verificou-se um
natural deslocamento do ponto de funcionamento para a esquerda do BEP, havendo, no
entanto, um aumento da eficiência hidráulica, passando a diferença de eficiência, face ao
BEP, a cerca de 6.4%.
Assim, a correta definição da capacidade e tipo de curva da bomba, com uma gama
alargada de funcionamento preferencial, permite acomodar o funcionamento, quer com um
grupo isolado, quer com dois em funcionamento simultâneo, em níveis elevados de
rendimento hidráulico.
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Figura 2. Resultados do teste de desempenho realizado à EEAR Real IV
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Por outro lado, considera-se uma decomposição, por origem, dos consumos de energia
medidos durante o teste de desempenho (Figura 3).

Figura 3. Decomposição do consumo de energia elétrica por origem
A partir destes dados de avaliação, distinguem-se, então, duas vertentes complementares
para identificação de oportunidades de melhoria e otimização: (i) a avaliação do
desempenho atual e correção de eventuais irregularidades de funcionamento, (ii) a possível
alteração das características da estação elevatória, de forma a otimizar o consumo de
energia, mantendo a capacidade de elevação.
Assim, na primeira vertente, os testes de desempenho realizados permitiram concluir que o
seu desgaste deverá, pelo menos, ser monitorizado, face ao decréscimo de eficiência que
apresentam (cerca de 15%). Esta diferença, ainda que ligeira, deverá resultar do desgaste
do equipamento, aumentando o consumo de energia.
Por outro lado, no que toca à otimização do sistema, verifica-se que a parcela das perdas de
carga é responsável por cerca de 16 a 17% do consumo de energia, para um funcionamento
isolado, valor significativo. Além disso, na situação de funcionamento com 2 bombas em
conjunto, essas perdas de carga ganham mais importância, atingindo os 30%.
Assim, foi analisado o potencial de aplicação de variadores de frequência (VFD) que
permitam, em períodos de menores afluências à estação elevatória, reduzir os consumos de
energia.
Nesse sentido, apresenta-se, na Figura 4, a variação da energia específica em função da
frequência de funcionamento do VFD. Refira-se que esta avaliação tomou por base a curva
característica real da instalação definida com o teste de desempenho e as características do
equipamento de acordo com as informações originais do fabricante. Além disso, foi admitido
um nível médio no poço de 1.0m e considerada uma eficiência do VFD de 97%.

Figura 4. Variação da energia específica para 1 grupo isolado, em função da frequência
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Tal como se pode depreender da Figura 4, verifica-se uma redução da energia específica e,
consequentemente, dos custos de elevação, no presente sistema, até à frequência de 35Hz,
correspondente a uma diferença de cerca de 40% em relação ao funcionamento a 50Hz.
A implementação desta medida estará dependente da análise económica que se encontra
em curso.
3.2. EEAR Fonte da Pipa
A EEAR Fonte da Pipa localiza-se no subsistema de Torres Vedras, sendo uma das
estações elevatórias que eleva os caudais afluentes para a ETAR. As principais
características do sistema elevatório são apresentadas na Tabela 4.
Tabela 4. Características da EEAR Fonte da Pipa
EEAR Fonte da Pipa

Local:
Grupos
eletrobomba

Dados de
projeto
Conduta
elevatória

Nº grupos

Torres Vedras
3 (funcionamento 1+1+1)

Marca/modelo

ABS AFP N/30

Potência
nominal

24 kW

Caudal

106 l/s (381.6 m /h)

Altura de
elevação

10m

Extensão

1854 m

Diâmetro

400 mm

3

A análise dos resultados (Figura 5) permite observar uma discrepância significativa, em
ambos os grupos testados, em relação aos valores teóricos do fabricante, destacando-se,
ainda assim, um maior afastamento no grupo 1. Refira-se, no entanto, que, no caso do
grupo 2, verificou-se uma elevada perturbação dos dados de caudal para um dos pontos
intermédios, por fortes vibrações da conduta, com a válvula de seccionamento parcialmente
fechada, tendo sido considerado apenas um ponto intermédio.
Os pontos reais de funcionamento dos grupos apresentam uma diferença relativa de
eficiência, em relação ao BEP (72.40%), de cerca de 31.9% e 30.4%, respetivamente para
os grupos 1 e 2. Na verdade, cerca de 90% dessa diferença, no caso do grupo 1 e cerca de
59%, no caso do grupo 2, corresponde à degradação dos grupos (∆ηDEG), sendo o
remanescente correspondente à diferença de eficiência por afastamento do BEP (∆ηBEP),
que se verifica ser bastante mais significativa no caso do grupo 2.
Este aspeto realça um eventual excesso de capacidade dos grupos instalados face às
características do sistema elevatório (reduzidas perdas de carga), conduzindo a um
funcionamento fora do intervalo recomendado para este tipo de grupo (70 a 120% do BEP),
para não diminuir significativamente o nível de serviço do equipamento. Uma operação fora
desses limites acarreta um maior risco de vibrações, de perturbações no escoamento, com
potencial efeito danificador no impulsor, de eventuais efeitos de cavitação e, obviamente, um
maior custo de operação, por redução significativa da eficiência hidráulica em relação ao
BEP (Sanks et al, 2006).
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Figura 5. Resultados do teste de desempenho realizado à EEAR Fonte da Pipa
No que toca à avaliação da energia específica (kWh/m3) é possível concluir que o grupo 1
apresenta um consumo de energia (kWh) por m3 elevado cerca de 6.5% superior ao do
grupo 2, fruto das ligeiras diferenças existentes entre os dois grupos em termos de
rendimento e altura de elevação. Em relação ao indicador da ERSAR, verifica-se que os
grupos se encontram na classe de mediano nível de eficiência energética (valores de
indicador entre 0.45 e 0.68 kWh/(m3.100m)).
Assim, os testes de desempenho realizados permitiram concluir:




a existência de uma degradação significativa de ambos os grupos testados (1 e 2),
face ao decréscimo de eficiência que os mesmos apresentam, superior a 20% nos
dois grupos, devendo esta questão ser devidamente monitorizada,
que se verifica uma capacidade excessiva dos grupos em questão face às
características verificadas do sistema (perdas de carga reduzidas), o que poderá
estar na origem da degradação acentuada.
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Nesse sentido, apesar de os grupos estarem degradados saliente-se que a simples
reparação dos mesmos conduzirá a um deslocamento do ponto de funcionamento ainda
mais para a direita do BEP.
Assim, pode ser ponderada a substituição dos grupos atuais por outros mais adequados às
reais alturas de elevação, a curto prazo ou no decurso de aquisições futuras de grupos para
esta instalação, esgotada a vida útil dos grupos existentes. De facto, para os níveis de
potência hidráulica caracterizada (caudal e altura de elevação), e conseguindo-se um
aumento do rendimento para cerca de 70%, valor comum para este género de grupos, a
redução de potência e correspondente consumo de energia poderia ser superior a 25%. Por
outro lado, uma vez que a componente de perdas de carga não apresenta um peso
significativo, não será justificável a aplicação de variadores de frequência (VFD).
3.3. EEAR Santa Cruz III
A EEAR Santa Cruz III localiza-se no subsistema da Silveira, no concelho de Torres Vedras.
As principais características do sistema elevatório são apresentadas na Tabela 5.
Tabela 5. Características da EEAR Santa Cruz III
EEAR Santa Cruz III

Local:
Grupos
eletrobomba

Dados de
projeto
Conduta
elevatória

Nº grupos

Torres Vedras
2+1

Marca/modelo

ABS AFP 1502 M 550/4 - 52

Potência
nominal

59.4 kW

Caudal

52 l/s (187.2 m /h)

Altura de
elevação

51.0 m

Extensão

2684 m

Diâmetro

DN350

3

Os resultados de funcionamento, obtidos no teste de desempenho, são apresentados na
Figura 6, verificando-se, desde logo, um comportamento diferenciado dos grupos. De facto,
o grupo 2 apresenta o maior desfasamento em relação à curva original do fabricante,
enquanto o grupo 3 apresenta o melhor desempenho, ficando o grupo 1 num estado
intermédio. Não obstante, importa realçar que os 3 grupos apresentam um funcionamento
para um caudal demasiado à esquerda do BEP (entre 38 a 59% do BEP).
No que toca aos níveis de eficiência correspondentes, verifica-se que as maiores diferenças
correspondem ao grupo 2, com uma eficiência cerca de 28.3% inferior ao BEP (69.3%),
enquanto no grupo 3, se obtém uma diferença de 16.9%. Estas diferenças devem-se quer à
degradação dos equipamentos, quer ao afastamento do BEP. Tomando como exemplo o
grupo 3, mais próximo das características do fabricante e também mais próximo do BEP,
refira-se que a redução de eficiência por afastamento do BEP (∆ηBEP) representa, ainda
assim, cerca de 47% da diferença de eficiência verificada.
No que toca aos indicadores de eficiência energética, refira-se que a energia específica
(kWh/m3) destaca um menor consumo de energia para o funcionamento isolado do grupo 3
(0.2511kWh/m3), enquanto o grupo 2 o que apresenta os piores valores (0.2996kWh/m3).
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No funcionamento de dois grupos em simultâneo, verifica-se um aumento considerável do
consumo de energia por unidade de volume elevado (+68%, face ao grupo 3), uma vez que
o efeito de redução de eficiência, por afastamento do BEP, é consideravelmente agravado,
realçando o funcionamento desajustado dos grupos no sistema em causa.
No que toca ao indicador da ERSAR (kWh/m3.100m), verifica-se que esta EEAR apresenta,
genericamente, valores na classe de mediano nível de eficiência energética (indicador entre
0.45 e 0.68 kWh/(m3.100m)). Não obstante, o funcionamento isolado do Grupo 2, bem como
o funcionamento em simultâneo de dois grupos, atinge a classe de insatisfatório nível de
eficiência energética (acima de 0.68 kWh/(m3.100m)).

Figura 6. Resultados do teste de desempenho realizado à EEAR Santa Cruz III
Assim, os testes de desempenho realizados permitiram concluir que:



se verifica alguma degradação dos equipamentos;
os grupos estão desajustados à curva característica do sistema elevatório (alturas de
elevação superiores ao expectável), o que provavelmente está na origem do
desgaste dos equipamentos.

Como tal, para otimização do sistema existente, aconselha-se a instalação de grupos novos,
com características mais adequadas à curva real do sistema aferida o que poderá ter lugar a
curto prazo ou no decurso de aquisições futuras de grupos para esta instalação, esgotada a
vida útil dos grupos existentes. Como exemplo refira-se que, para grupos com idêntica
potência hidráulica (caudal e altura de elevação) ao verificado para o grupo 3, mas com um
rendimento na ordem dos 65% (habitual para grupos com este tipo de características)
resulta uma redução de quase 20% da potência e consequente energia consumida. Essa
redução será ainda mais significativa em relação aos demais grupos existentes, com
menores eficiências atualmente.
3.4. EEAR Seixal
A EEAR Seixal localiza-se no subsistema da Zambujeira, no concelho da Lourinhã. As
principais características do sistema elevatório são apresentadas na Tabela 6.
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Em relação à EEAR Seixal, importa destacar que, fruto de uma alteração levada a cabo pela
ex-Águas do Oeste, para melhor ajuste da capacidade de elevação aos caudais afluentes e
consequente redução do consumo energético a mesma possui um grupo de menor
capacidade (Grupo 1), por comparação com os demais grupos instalados (Grupos 2 e 3). Os
resultados obtidos no teste de desempenho realizado são apresentados na Figura 7.
Tabela 6. Características da EEAR Seixal
EEAR Seixal

Local:
Nº grupos
Marca/modelo

Grupos
eletrobomba

Potência
nominal
Caudal

Dados de
projeto

Conduta
elevatória

Lourinhã
2+1
ABS XFP 100E(Grupo 1) e AFP
1045.1-ME 185/4(Grupos 2 e 3)
9 kW(Grupo 1) e 18.5 kW
(Grupos 2 e 3)
3
99 l/s (356.4 m /h)

Altura de
elevação

24.5 m

Extensão

1880 m

Diâmetro

DI = 341.2 mm (PEAD MES80
DN400 – PN10)

Figura 7. Comparação das curvas da instalação com as curvas originais dos grupos
A análise desses resultados permite, então, observar uma discrepância muito significativa
entre os pontos de funcionamento reais e as curvas originais das bombas testadas, com um
deslocamento significativo dos pontos de funcionamento (redução do caudal e da altura de
elevação) em relação às curvas originais do fabricante (Figura 7).
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A diferença de eficiência em relação ao BEP corresponde a cerca de 37.4% para o caso do
Grupo 1, sendo que 70% dessa diferença é devida a um afastamento do BEP (∆ηBEP), e o
remanescente correspondente à degradação do grupo. Por outro lado, no caso do Grupo 3,
a diferença de eficiência face ao BEP é cerca de 35%, verificando-se que 85% dessa
redução é devida à degradação do grupo.
Em relação à energia específica é possível concluir que o Grupo 3, correspondendo ao
equipamento original, apresenta um consumo de energia (kWh) por m3 superior, em cerca
de 53.2%, ao do Grupo 1, refletindo-se diretamente no custo de elevação.
Por outro lado, em relação ao indicador da ERSAR, verifica-se que, os grupos se encontram
na classe de insatisfatório nível de eficiência energética (valores de indicador superiores a
0.68 kWh/(m3.100m)). No entanto, para o funcionamento isolado do grupo 1, o resultado
aproxima-se do limite da classe de mediano nível de eficiência energética.
Assim, os testes de desempenho realizados permitiram concluir que o desgaste dos
equipamentos é significativo. De facto, a decomposição dos consumos de energia medidos
para os 2 grupos em funcionamento isolado permite enquadrar as conclusões anteriores,
uma vez que, para 1 grupo em funcionamento, a parcela das perdas de carga no sistema é
responsável por apenas 3.5% do consumo total, enquanto a ineficiência global dos grupos
representa um valor médio de 49.8 % do consumo de energia total.
Não obstante, verifica-se também que, apesar de degradado, o Grupo 1 mostra-se mais
adequado aos níveis de perdas de carga do sistema do que o Grupo 3, uma vez que, neste
último caso, o cruzamento entre a curva do sistema e a curva da bomba fica fora da gama
de funcionamento da mesma e demasiado à direita do BEP. Assim, o conceito de instalação
de um grupo de pequenas dimensões e a garantia dos caudais de ponta com os grupos de
maior dimensão parece adequado ao hidrograma de caudal afluente e ao tipo de sistema.
Deverão, então, ser implementadas algumas alterações ao modo de operação do sistema e,
porventura, aos próprios equipamentos elevação:


O grupo eletrobomba de menor capacidade deve ser reparado, de modo a garantir
uma capacidade de elevação próxima dos 100 m3/h;



Os grupos de maior dimensão devem funcionar preferencialmente em simultâneo, de
modo a aproximar o ponto de funcionamento do BEP. Caso, não seja possível
garantir o ponto anterior com os equipamentos atuais, deve optar-se pela sua
substituição por grupos mais adequados ou por uma redução do impulsor. Estas
alterações poderão ter lugar a curto prazo ou no decurso de aquisições futuras de
grupos para esta instalação, esgotada a vida útil dos grupos existentes.

É importante referir que a operação dos grupos na proximidade do BEP definido pelo
fabricante, em especial no Grupo 1, pode representar uma poupança de cerca de 40%.
4. CONCLUSÕES
Os EEAR, bem como as linhas de arejamento em ETAR, são ativos fundamentais para a
eficácia dos sistemas de drenagem e tratamento de águas residuais, mas correspondem,
igualmente, aos principais consumidores de energia nesses sistemas.
O presente trabalho aborda esta questão de forma abrangente e incorpora, não só a
poupança de energia, mas também a necessidade de uma fase prévia de diagnóstico do
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estado real e funcional do sistema. De facto, a realização de testes de desempenho permite
caracterizar o estado dos equipamentos e o seu funcionamento no sistema em que estão
integrados, estabelecendo o cenário base para identificação de soluções de otimização.
Concluída a fase de avaliação hidráulico-energética dos sistemas elevatórios de águas
residuais, são apresentadas, no presente artigo, as principais conclusões relativamente a 4
casos representativos de situações que poderão ser encontradas, de forma relativamente
comum, em sistemas já existentes. Resumidamente poderá considerar-se que:








EE Real IV: O funcionamento dos equipamentos verifica-se adequado. No entanto,
os níveis de perdas de carga verificados e correspondente importância na altura de
elevação salientam o potencial de aplicação de variadores de frequência.
EE Fonte da Pipa: Os grupos apresentam um funcionamento que pode ser
melhorado face às características do sistema (perdas de carga reduzidas), levando a
um afastamento para a direita do BEP e à consequente degradação dos grupos. No
entanto, a simples reparação poderá levar a um agravamento desta questão,
devendo ser considerada a substituição por grupos mais adequados.
EE Santa Cruz III: Os grupos eletrobomba apresentam um funcionamento que pode
ser melhorado face ao sistema, mas, desta vez, demasiado à esquerda do BEP
(altura de elevação acima do expectável). A reparação dos grupos poderá melhorar
esta questão, mas não a resolve, podendo ser considerada a substituição por grupos
de características diferentes.
EE Seixal: O funcionamento já implementado com dois tipos distintos de
equipamentos revela-se adequado às flutuações de caudal existentes, ainda que os
grupos apresentem alguma deterioração. Assim, deve ser equacionada a sua
reparação e considerado um esquema de operação dual do sistema, com o grupo 1,
mais pequeno, para os caudais menores e com os grupos 2 e 3 em simultâneo para
caudais mais elevados (aproximando o funcionamento ao BEP).

Por fim, refira-se que, sendo os sistemas elevatórios avaliados de pequena e média
capacidade, correspondendo à maior percentagem dos sistemas existentes no país, é
relevante verificar que esta metodologia potencia a aplicação de medidas de baixo
investimento e risco, mas de elevada rendibilidade, justificáveis para este tipo de sistemas.
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