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RESUMO 

A otimização energética de sistemas elevatórios representa uma oportunidade de redução dos 
custos de operação e de rentabilização económica para as entidades do setor. Nesse sentido, o 
Grupo de Gestão de Energia da SIMRIA, S.A, atual Águas do Centro Litoral, S.A. promoveu o 
desenvolvimento de um Plano de Otimização Energética (POE) a 7 Estações Elevatórias de Águas 
Residuais (EEAR), levado a cabo pela NORAQUA, com o apoio da H2OPT. 
 
O POE iniciou-se com a realização de testes de desempenho aos sistemas para aferição do 
desempenho real e nível de deterioração dos equipamentos. Tal permitiu identificar um potencial de 
poupança superior a 25.000€/ano, com a realização de intervenções de manutenção, 
correspondendo a 15% do consumo de energia respetivo. 
 
Numa segunda fase, através da modelação e avaliação do funcionamento hidráulico das EEAR 
foram identificadas oportunidades na aplicação de variadores de velocidade em alguns sistemas, 
correspondendo a uma potencial poupança de 10.000€/ano. Por outro lado, foram propostas 
medidas de resolução para os problemas de cavitação detetados. Por fim, a análise global ao 
sistema N5-N9 permitiu concluir que, a partir de determinada intensidade de precipitação, e em 
função da afluência pluvial indireta, poderá haver uma redução dos consumos energéticos, por 
limitação do número de grupos ativos. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
No contexto atual, as Entidades Gestoras 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. Nesse sentido, o Plano de Otimização Energética (POE) de sistemas 
elevatórios tem como objetivo identificar e analisar, técnica e economicamente, soluções de 
otimização energética, atendendo ao funcionamento real do sistema elevatório. 
 
A metodologia de dimensionamento e análise de sistemas elevatórios, anteriormente centrada na 
análise do investimento inicial e na capacidade máxima de bombagem dos sistemas, deverá, numa 
lógica de otimização, focar-se, na análise dinâmica do mesmo. Esta nova visão, cujo objetivo 
principal é o da redução dos custos energéticos, engloba a monitorização do funcionamento do 
sistema, o planeamento estratégico das operações de manutenção e a procura da configuração 
ideal de bombagem. 
 
Os POE inserem-se nesta nova perspetiva, materializando uma metodologia de análise do 
comportamento real e contínuo do sistema e de aferição de alternativas de otimização, segundo os 
custos totais do ciclo de vida, resultando em informação relevante para a seleção de potenciais 
soluções de otimização e para a definição de metodologias de acompanhamento. 
 
Neste contexto, anteriormente à identificação de soluções de otimização, deverá ser verificado o 
funcionamento real do sistema elevatório. De facto, os grupos eletrobomba são escolhidos pela 
informação dos fabricantes (condições ideais), que poderá não corresponder ao funcionamento real 
quando integrado no sistema elevatório. Por outro lado, a deterioração do desempenho, ao longo do 
tempo, constitui uma fonte adicional de ineficiência, aumentando o consumo de energia.  

Figura 1: Esquema geral das principais fases de implementação dos POE. 
 
Numa segunda fase, procede-se à identificação das possíveis soluções de otimização, que deverão 
atender à adaptabilidade às características do sistema e ao potencial de otimização energética e a 
sua análise deverá englobar uma avaliação técnica do funcionamento hidráulico do sistema global, 

quantificando os níveis de consumos de energia globais.  
 
Seguindo esta metodologia, apresentam-se, nos tópicos seguintes, o Plano de Otimização 
Energética aplicado ao caso de estudo de 7 EEAR do sistema da AdCL, S.A. (ex-SIMRIA,S.A.), 
nomeadamente o sistema das EEAR N5, N6, N7, N8 e N9, bem como as EEAR isoladas IS8 e IS17. 
 
 

2. CASO DE ESTUDO 
 
A seleção pela Entidade Gestora dos sistemas elevatórios a incluir no Plano de Otimização 
Energética teve em atenção dois aspetos: i) a relevância do consumo individual dos sistemas 
elevatórios no valor global de energia elétrica consumida na SIMRIA, e ii) a definição de um conjunto 
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de sistemas elevatórios em série, pela possibilidade de proceder a uma avaliação do funcionamento 
integrada, e da possibilidade de implementação de medidas de eficiência associadas à 
interdependência dos equipamentos. 
 
Assim, foram definidos os seguintes sistemas elevatórios de águas residuais, representados na 
Figura 1 e cujas respetivas características surgem na Tabela 1: 

 1 conjunto de EEAR em série (N5, N6,N7,N8 e N9). 
 2 sistemas de EEAR isolados (IS8 e IS17) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: Vista geral das estações elevatórias estudadas 
 
Tabela 1: Principais características dos grupos eletrobomba das estações elevatórias estudadas 

Estação 

elevatória 
Nº grupos VSD (S/N) 

Características BEP 

Q (l/s) H (m) P (kW) h (%) 

N5 2 + 1 N 145,7 22,9 47,3 69,3 

N6 2 + 1 N 219,2 25,6 70,9 77,7 

N7 2 + 1 N 200,0 16,6 70,7 80,0 

N8 3 + 1 N 175,0 10,7 26,2 70,0 

N9 3 + 1 N 323,5 20,0 72,7 87,4 

IS8 2 + 1 S 484,1 31,2 193,0 76,7 

IS17 2 + 1 S 420,0 29,5 153,8 79,0 

 
A análise do consumo mensal de energia elétrica, de forma isolada, apenas permite uma primeira 
avaliação do problema, não sendo possível retirar qualquer ilação relativa ao potencial de otimização 
do sistema. No entanto, a observação da Tabela 2 permite, desde logo, dividir o conjunto das 
estações elevatórias em análise, em dois grupos, de acordo com o consumo mensal: 

 Consumos médios mensais compreendidos entre 25.000 kW.h e 50.000 kW.h para os 
sistemas EE N5, EE N6, EE N7, EE N8 e EE IS17. 

 Consumo médios acima de 70.000 kW.h para os sistemas EE N9 e EE IS8. 
 

EE N7 

(44 kW) 

EE N8 

(34 kW) 

EE N9 

(83 kW) 
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Tabela 2 – Consumo de energia mensal (kWh) por EEAR no ano 2014 

Valor EE N5 EE N6 EE N7 EE N8 EE N9 EE IS8 EE IS17 

Médio Mensal 32.412 43.894 29.573 33.177 70.987 96.330 39.925 

Total (2014) 388.947 526.725 354.870 398.119 851.844 1.155.955 479.099 

 
Saliente-se, ainda, que assumindo as tarifas de energia fornecidas, os custos de energia totais 
correspondem a mais de €325.000, sendo o custo médio, por kW.h, atendendo aos consumos 
verificados nos diferentes escalões, nas EEAR analisadas, de cerca de 0,0782 €/kW.h. Este valor é 
relativamente uniforme entre as diferentes estações, podendo ser considerado representativo para 
todas. Na verdade, os dois sistemas com maior consumo mensal (N9 e IS8) representam 
praticamente 50% da totalidade do consumo em análise (Figura 2). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 2: Representatividade do consumo de energia no ano 2014, por EEAR 

 

3. ANÁLISE DE CAUDAIS AFLUENTES 
 
Como ponto de partida para a análise da adequação dos sistemas existentes às necessidades de 
elevação verificadas foi efetuada uma análise dos caudais médios horários elevados, registados no 
ano de 2014, para cada EEAR. Apesar de não corresponderem exatamente aos caudais afluentes, 
as médias horárias dos caudais elevados acabam por corresponder a uma boa aproximação, face à 
dimensão dos poços de bombagem. 
 
De uma forma geral, verifica-se que as capacidades médias de elevação caraterizadas com os testes 
de desempenho são bastante superiores aos caudais afluentes, sendo essa questão especialmente 

relevante nas EEAR N5, N6, N7 e N9, onde, por não possuírem atualmente variadores de 
velocidade, não é possível uma melhor adequação aos caudais afluentes. 
 
A título de exemplo apresentam-se, na Figura 3, os caudais elevados médios horários, bem como 
as capacidades médias de elevação para 1 e 2 grupos eletrobomba (Q1B=222.6 l/s e Q2B=359.4 l/s), 
para a EEAR N7, e na Figura 4, a respetiva curva de caudais classificados, para o ano de 2014. 
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Figura 3: Caudal médio horário elevado durante o ano de 2014 na EEAR N7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4: Curvas de caudais classificados para o caudal médio horário elevado durante o ano de 
2014 na EEAR N7 
 

Verifica-se, assim, que a capacidade de elevação de apenas 1 bomba é superior ao caudal afluente 
à EEAR N7 para um período de não excedência de 90%, situação que se agrava especialmente 
durante o período de verão. Analisando a curva de caudais classificados para esse período, é 
possível verificar que 90% dos caudais afluentes são inferiores a cerca de 130 l/s. 
 

4. TESTES DE DESEMPENHO 
 
Os testes de desempenho foram realizados à totalidade dos grupos eletrobomba instalados nos 
sistemas elevatórios, de acordo com o método convencional e assumindo o especificado na 
EN ISO 9906 (Figura 5), com os seguintes objetivos: i) determinar a eficiência global e/ou hidráulica 
dos equipamentos, caracterizando a degradação da curva característica original, ii) avaliar o 
funcionamento em paralelo dos equipamentos, e iii) aferir o comportamento hidráulico do sistema, 

201 l/s 

129 l/s 
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através do traçado da curva característica da instalação, identificando, assim, situações de perda de 
carga excessiva nas condutas elevatórias. 
 
Resumidamente, a realização dos testes de desempenho pelo método convencional implica a 
determinação simultânea e sincronizada da potência absorvida pelo motor, a pressão a montante e 
jusante do equipamento e do caudal volumétrico elevado. A realização dos testes na instalação e 
nas condições atuais de funcionamento possibilita a avaliação dos grupos face à curva real do 
sistema. Contudo, esta opção implica incorporar a variação das características do escoamento e 
ponderar as condições de instalação dos equipamentos de medição, incluindo a quantificação das 
perdas de carga entre as secções de avaliação. A degradação do equipamento pode revelar-se por 
uma deterioração hidráulica, associada a uma redução do binómio caudal e altura de elevação, ou, 
por um aumento da potência absorvida.  
 
Tomando como base os resultados dos testes de desempenho realizados à EEAR N9, apresentado 
como exemplo da análise realizada, poder-se-á observar uma discrepância significativa entre o 
ponto de funcionamento real e a curva característica do fabricante Q – H, e também entre os níveis 
reais e teóricos, de eficiência hidráulica e de potência absorvida pela bomba. Significa isto que existe 
um desgaste dos equipamentos, implicando um consumo de energia superior ao expectável. 

  
 a) Sensor de pressão na aspiração b. Sensor de pressão na compressão c. Analisador de energia 

Figura 5: Instalação dos equipamentos para realização dos testes de desempenho 

 
A metodologia de avaliação da degradação dos equipamentos assentou na comparação entre a 
eficiência hidráulica real do grupo eletrobomba em relação ao ponto de máxima eficiência (BEP) de 
87.4%. Assim, verifica-se que os grupos 1 e 2 apresentam eficiências de 75.6% e 74,0%, 
correspondendo a uma diminuição de 13.5% e 15.3%, respetivamente. Por outro lado, os restantes 
grupos apresentam uma degradação mais significativa, com rendimentos hidráulicos de 67.8% e 
68.1%, para os grupos 3 e 4, respetivamente. Esta redução de eficiência de, aproximadamente, 22% 
aconselha uma intervenção de manutenção/substituição do conjunto voluta/impulsor. 
 
Foi, ainda, realizada uma avaliação do funcionamento conjunto de dois grupos eletrobomba cujo 
objetivo foi o de caracterizar o funcionamento real, em situações de maior caudal afluente, e traçar 
a curva característica do sistema. Tomando, novamente, como exemplo, a EEAR N9, verifica-se que 
o funcionamento com 2 bombas em paralelo corresponde, em média, a um aumento de cerca de 
190 l/s (54%) face ao caudal elevado por 1 bomba apenas (352 l/s, em média), verificando-se, 
todavia, um aumento de cerca de 4.3m na altura de elevação, e um aumento de 75.6 kW de potência 
elétrica (aumento de 95%, face a um grupo isolado, em média). Estes valores apontam para um 
aumento significativo das perdas de carga a jusante, uma vez que o aumento do caudal é cerca de 
metade do aumento da potência. 
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Figura 6: Resultados obtidos para o funcionamento isolados dos grupos da EEAR N9 
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Figura 7: Resultados obtidos para o funcionamento conjunto de dois grupos da EEAR N9 

Média Aberta Conjunto 20.73 541.78 170.50 155.15 110.11 91.00 71.11 64.71

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

0.00 100.00 200.00 300.00 400.00 500.00 600.00 700.00 800.00 900.00 1000.00

A
lt

u
ra

 d
e

 e
le

va
çã

o
 (
m

)

Caudal (l/s)
Resultados teste Curva original do fabricante (1B) Curva original do fabricante (2B)

Ponto de funcionamento real Ponto de máxima eficiência (BEP)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0.00 100.00 200.00 300.00 400.00 500.00 600.00 700.00 800.00 900.00 1000.00

E
fi

ci
ê
n
c
ia

 d
a
 b

o
m

b
a
 (
%

)

Caudal (l/s)
Resultados teste Curva original do fabricante (2B)

Ponto de funcionamento real (2B) Ponto de máxima eficiência (BEP)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

0.00 100.00 200.00 300.00 400.00 500.00 600.00 700.00 800.00 900.00 1000.00

P
o

tê
n
ci

a
 a

b
so

rv
id

a
 p

e
la

 b
o

m
b

a
 (
k
W

)

Caudal (l/s)

Resultados teste Curva original do fabricante (2B)

Ponto de funcionamento real (2B) Ponto de máxima eficiência (BEP)



9 
 

A partir dos resultados obtidos para o funcionamento conjunto e para os pontos de funcionamento 
de cada grupo isolado, é possível obter uma aproximação da curva característica do sistema que 
traduz a variação da altura manométrica, em função do caudal (exemplo Figura 8). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8 – Resultados obtidos por extrapolação para o funcionamento conjunto de três grupos 

 
Para os grupos testados foram, ainda, avaliados os indicadores energia específica e indicador da 
ERSAR, que, tomando como exemplo a EEAR N9 são apresentados na Tabela 3.  
 
Tabela 3 – Indicadores de eficiência energética para os pontos de funcionamento (ex. N9) 

Grupo 1 2 3 4 2B 

Energia Específica (Es) [kWh/ m3] 

Energia Específica (E𝑠) =  
𝐻𝑚𝑎𝑛 × 𝜌 × 𝑔 

𝜂𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 × 𝜂𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎

  

 

0.0714 0.0634 0.0716 0.0701 0.08742 

Indicador ERSAR [kWh/(m3.100m)] 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝐸𝑅𝑆𝐴𝑅 =
𝜌 × 𝑔 

𝜂𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 × 𝜂𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎

× 100  
 

 

0.396 0.404 0.442 0.439 0.422 

 
É, assim, possível concluir que o grupo 3 apresenta o valor mais elevado de consumo de energia 

(kWh) por m3 elevado, enquanto o grupo 2 possui os valores mais reduzidos. Por sua vez, o 
funcionamento conjunto (2 bombas) apresenta um consumo específico 38% superior ao do grupo 2, 
indiciando a existência de perdas de carga importantes. Por outro lado, em relação ao indicador da 
ERSAR, verifica-se que todos os grupos se encontram na classe de bom nível de eficiência 
energética (valores abaixo de 0.45 kWh/(m3.100m)), incluindo para um funcionamento a 2 bombas. 
 
Em relação aos resultados obtidos para a globalidade do sistema em análise (Tabela 4), saliente-se 
que, globalmente, as maiores diferenças de eficiência em relação ao BEP (na ordem dos 20%, em 
média, ou superiores) correspondem às EEAR N5, N6, N8, N9 e IS8, provavelmente 
correspondentes a situações de desgaste dos equipamentos de bombagem, justificando-se a 
realização de intervenções de manutenção/ reparação do conjunto voluta/impulsor.  
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Tabela 4 – Resultados globais dos testes de desempenho realizados aos diferentes grupos 

EE Grupo Q(l/s) H (m) P (kW) 
RREAL 
(%) 

RBEP 

(%) 
Δ BEP 

Es 
(kWh/m3) 

Δ Es 

N5 

B1 178.5 16.1 55.0 51.1 

69.3 

-26% 0.0926 9% 

B2 168.5 15.5 57.8 44.4 -36% 0.1030 22% 

B3 181.2 16.3 51.1 56.7 -18% 0.0847 - 

Média 1B 176.1 16.0 54.6 50.7 -27% 0.0934 10% 

Média 2B 266.1 21.0 102.3 53.6 -23% 0.1155 36% 

N6 

B1 185.5 23.0 67.3 62.3 

77.7 

-20% 0.1083 - 

B2 151.8 21.8 74.9 43.4 -44% 0.1474 36% 

B3 196.8 23.2 76.8 58.2 -25% 0.1165 8% 

Média 1B 178.0 22.7 73.0 54.6 -30% 0.1241 15% 

Média 2B 293.7 27.5 136.0 58.4 -25% 0.1383 28% 

N7 

B1 230.2 14.1 44.3 71.8 

80.0 

-10% 0.0607 - 

B3 215.0 14.7 41.7 74.4 -7% 0.0612 1% 

Média 1B 222.6 14.4 43.0 73.1 -9% 0.0610 0% 

Média 2B 359.4 17.2 84.7 71.5 -11% 0.0744 22% 

N8 

B1 205.5 7.2 26.5 54.5 

70.0 

-22% 0.0409 - 

B2 186.5 8.1 25.0 58.9 -16% 0.0425 4% 

B3 175.2 6.9 27.5 44.2 -37% 0.0488 19% 

Média 1B 189.1 7.4 26.3 52.5 -25% 0.0441 8% 

Média 2B 351.3 8.3 53.3 53.5 -24% 0.0482 18% 

N9 

B1 364.8 18.1 85.4 75.6 

87.4 

-13% 0.0714 13% 

B2 370.6 15.7 76.9 74.0 -15% 0.0634 - 

B3 349.6 16.2 82.0 67.8 -22% 0.0716 13% 

B4 322.3 16.0 74.0 68.1 -22% 0.0701 11% 

Média 1B 351.8 16.5 79.6 71.4 -18% 0.0691 9% 

Média 2B 541.8 20.7 155.2 71.1 -19% 0.0874 38% 

IS8 

B1 (50 Hz) 568.2 14.7 156.5 52.3 

76.8 

-32% 0.0765 5% 

B2 (50 Hz) 589.9 15.6 154.4 58.5 -24% 0.0727 - 

B3 (50 Hz) 592.9 14.1 155.4 52.8 -31% 0.0728 0% 

Média 1B (50Hz) 583.7 14.8 155.4 54.5 -29% 0.0740 2% 

Média 2B (50 Hz) 850.5 26.0 310.1 70.0 -9% 0.1013 39% 

IS17 

B1 (50Hz) 574.4 22.8 166.6 77.1 

79.0 

-2% 0.0867 86% 

B1 (35.25Hz) 336.6 13.9 59.1 77.9 -1% 0.0524 12% 

B2 (50Hz) 572.2 22.8 168.4 76.2 -4% 0.0879 88% 

B2 (30Hz) 239.7 11.3 37.5 71.2 -10% 0.0467 - 

B3 (50Hz) 537.5 21.4 164.4 68.6 -13% 0.0914 96% 

B3 (35.25Hz) 343.7 14.2 70.6 67.9 -14% 0.0613 31% 

Média 1B (50Hz) 561.4 22.3 166.5 73.9 -6% 0.0886 90% 

Média 1B 
(35.25Hz) 

340.1 14.1 64.8 72.9 -8% 0.0569 22% 

Média 1B (30Hz) 239.7 11.3 37.5 71.2 -10% 0.0467 - 

Média 2B (50 Hz) 722.9 33.9 340.6 70.4 -11% 0.1407 201% 

B1 (50Hz) 574.4 22.8 166.6 77.1 -2% 0.0867 86% 

 
Por outro lado, refira-se que, no caso da IS8, o ponto de funcionamento real aferido para os 
diferentes grupos, a 50Hz, está bastante afastado da faixa considerada ideal, correspondente a 
valores de caudais entre 70 e 120% do caudal para o ponto de máxima eficiência (BEP). Tal explica 
parte da diferença verificada em relação a esse nível de eficiência ótimo, mas também poderá 
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indiciar a possível ocorrência de problemas de cavitação. Refira-se, ainda, que esse mesmo 
problema se verifica também na IS17, embora, neste caso, os grupos testados não apresentem os 
mesmos níveis de degradação. Este aspeto salienta a importância de um controlo sistemático dos 
caudais elevados por limitação da frequência nos variadores de velocidade instalados.  
 

5. OTIMIZAÇÃO ENERGÉTICA DOS EEAR 
 
Na fase seguinte de desenvolvimento do POE, foram exploradas as opções de otimização energética 
identificadas para as diferentes EEAR. Essas opções foram, de forma genérica: 

 Reparação/ substituição do conjunto voluta e impulsor 
 Instalação de VSD’s; 
 Instalação de um grupo de capacidade inferior para o período de verão 

 
Para avaliação do comportamento das soluções a implementar, face ao histórico de caudais 
registados para o ano de 2014, foi utilizada uma ferramenta de simulação (Pump Energy Efficiency 
Evaluator – Pump3E). Esta ferramenta de cálculo (Figura 9), desenvolvida pela NORAQUA/ H2OPT, 
permite simular o funcionamento dos sistemas elevatórios ao longo do tempo, em função dos 
caudais afluentes, do nível de água no poço de bombagem, das características dos grupos e, 
também, das características das perdas de carga existentes no sistema elevatório, quer ao nível da 
estação elevatória, quer ao longo da conduta elevatória. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9: Módulo de resultados do software PUMP3E – Pump Energy Efficiency Evaluator, 
desenvolvido na NORAQUA/ H2OPT para simulação do funcionamento hidráulico de EEAR. 

 
Tomando por base esta ferramenta foi possível simular, por exemplo, o comportamento de cada 
estação elevatória com as características atuais, definindo um cenário de referência para a avaliação 
do potencial de otimização, bem como a avaliação das principais soluções consideradas. 
 
Refira-se, ainda, que, como forma de calibração e validação do modelo, foi feita uma simulação de 
cada EEAR considerando as características dos grupos elevatórios de acordo com o estado atual 
caracterizado pelos testes de desempenho, tendo sido efetuada uma comparação dos dados reais 
e simulados, quer para os pontos de funcionamento, quer para os níveis totais de energia consumida 
para o ano de 2014. 
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Ressalva-se, no entanto, que a estimativa de poupanças e os períodos de retorno dos investimentos 
obtidos pressupõem que o estado dos equipamentos se mantém no estado ideal. Tal foi assumido 
para análise financeira das soluções, por comparação com o cenário de referência, na ausência de 
um padrão de desgaste perfeitamente definido que poderá ser conseguido, para futuro, com a 
realização periódica de testes de eficiência aos grupos em causa. 
 

5.1 Reparação/ substituição do conjunto voluta e impulsor 
 
As diferenças de consumos de energia verificadas entre as simulações de calibração e os cenários 
de referência respetivos permitem uma quantificação do sobrecusto de energia entre aquilo que é o 
expectável segundo as condições ideais indicadas pelo fabricante e a situação atual, para o ano de 
2014. De facto, considerando a tarifa de energia média obtida (0.078 €/kW.h) foi possível quantificar 
o sobrecusto de energia obtido devido ao desgaste. 
 
Tabela 5: Diferenças nos consumos de energia total entre as simulações de calibração e do cenário 
de referência das EEAR analisadas (ano 2014) 

EE 

Calibração 

(sit. atual 2014) 
Cenário Referência 

Dif. (kWh/ano) % Sobrecusto (€/ano) 

Energia total (kW.h) 

N5 338316 279487.1 58828.9 21.0% 4588.7 

N6 472497.8 369954.1 102543.7 27.7% 7998.4 

N7 266736 246208.7 20527.3 8.3% 1601.1 

N8 378507.2 305074.4 73432.8 24.1% 5727.8 

N9 731917.5 621158.9 110758.6 17.8% 8639.2 

IS8 796065.9 939837.4 -143771.5 -15.3% -11214.2 

IS17 329186.6 325171.8 4014.8 1.2% 313.2 

 
Refira-se que, no caso das IS8 e IS17, o sobrecusto de energia por desgaste do conjunto voluta/ 
impulsor, não representa uma poupança significativa de energia. De facto, no caso da IS8, uma 
possível reparação dos grupos e posterior operação dos mesmos a uma frequência de 50Hz poderia, 
até, conduzir a um aumento do consumo de energia, provavelmente associado, ainda, à ocorrência 
de problemas de cavitação, tal é a desadequação dos grupos ao sistema atual, para um 
funcionamento sem VSD. 
 
Por outro lado, verifica-se a possibilidade de poupança de mais de 25.000€/ano por reparação dos 
grupos das EEAR no sistema Norte, em especial das EEAR N5, N6, N8 e N9, que apresentam um 

potencial de poupança individual superior a 15% do consumo de energia anual respetivo. 
 

5.2 Aplicação de variadores de velocidade 
 
A análise da eficácia dos variadores de velocidade, enquanto medida de otimização energética, foi 
avaliada considerando a variação da energia específica, em função da frequência e da importância 
do desnível geométrico na altura manométrica.  
 
Assim, no caso de sistemas praticamente sem desnível geométrico, a energia específica é 
dependente das perdas de carga no sistema [1], o que, por sua vez, é função do caudal e da 
combinação do rendimento (η) dos componentes (variador – motor elétrico – bomba). É importante 
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notar que, neste tipo de sistemas, a eficiência do grupo eletrobomba mantêm-se praticamente 
inalterada com a alteração da frequência e, consequentemente, da rotação da bomba. 

𝐸𝑠 =
𝐻𝑚𝑎𝑛 × 𝜌 × 𝑔

𝜂𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑑𝑜𝑟 × 𝜂𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 × 𝜂𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎

 [1] 

Porém, em sistemas com desnível geométrico significativo o cálculo da energia específica passa a 
incorporar uma importante parcela referente ao desnível geométrico. Se se admitir que o fator 
hidráulico do sistema, fHS, indica a importância do desnível geométrico na altura manométrica [2]: 

𝑓𝐻𝑆 =
𝐻𝑔

𝐻𝑓 + 𝐻𝑔

 [2] 

sendo Hf a componente de perdas de carga (fricção) e Hg o desnível geométrico, a expressão da 
energia específica assume a seguinte forma [3]: 

𝐸𝑠 =
𝐻𝑔 × 𝜌 × 𝑔

𝑓𝐻𝑆 ×  𝜂𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑑𝑜𝑟 × 𝜂𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 × 𝜂𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎

 [3] 

O denominador (fHS × ηvariador × ηmotor × ηbomba) pode, então, ser considerado como o 
parâmetro global de eficiência. Assim, verifica-se que a energia específica aumenta drasticamente 
quando o sistema se aproxima dos limites de funcionamento dos grupos eletrobomba devido à 
redução da eficiência do conjunto grupo eletrobomba e variador de velocidade. As simulações 
realizadas permitiram determinar o parâmetro fHS para o período da simulação, enquadrando as 
condições de operação atuais e um desempenho ideal dos equipamentos.  
 

Tabela 6: Variação do fator hidráulico do sistema por EEAR. 

Valor EE N5 EE N6 EE N7 EE N8 EE N9 EE IS8 EE IS17 

fHS 0.51 0.76 0.79 0.77 0.68 0.62 0.52 

 

Por análise da tabela anterior é possível concluir que, embora exista algum potencial de aplicação 
dos variadores nas N5, IS8 e IS17, existindo já, efetivamente, VSD nestes dois últimos sistemas, 
fica a dúvida em relação aos demais sistemas. 
 
Por outro lado, a análise preliminar da variação da energia específica em função da frequência para 
cada sistema elevatório permite balizar a frequência mínima de funcionamento, tendo em atenção a 
redução máxima aconselhável para manter o correto funcionamento do grupo eletrobomba e o valor 
mínimo de energia específica.  
 
Atendendo ao intervalo de frequências obtido, foi feita a avaliação de duas formas de aplicação dos 

variadores de velocidade: (i) frequência fixa, em que o ponto de funcionamento é aproximadamente 
constante (à parte das variações naturais da curva do sistema em função do nível no poço de 
bombagem) e (ii), frequência variável, procurando manter o nível do poço aproximadamente 
constante, com a adaptação possível do caudal elevado ao caudal afluente, podendo esse 
procedimento ser automatizado em função das variações do nível do poço para determinação da 
frequência que melhor se ajuste ao ritmo de entrada de caudal afluente.  
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a) Sistema elevatório EE N5 b) Sistema elevatório EE N6 

  
c) Sistema elevatório EE N7 d) Sistema elevatório EE N8 

 
e) Sistema elevatório EE N9 

 
 

f) Sistema elevatório EE IS8 g) Sistema elevatório IS17 

Figura 10: Variação da energia específica em função da frequência 
 

Tendo sido verificado que é possível aumentar um pouco as poupanças obtidas com a instalação 
dos VSD na opção de nível fixo e que, o funcionamento com frequência fixa apresenta também, 

como principais vantagens, em relação à opção de frequência fixa, um menor número de arranques, 
bem como uma manutenção, aproximadamente constante, do desnível geométrico a vencer, os 
principais resultados obtidos para esta opção são apresentados na Tabela 7. 
 
Como se pode depreender por análise da Tabela 7, verifica-se um potencial de poupança bastante 
interessante na N5, superando os 34%, enquanto nas EE N6 e N9 o benefício da aplicação destes 
sistemas é mais reduzido. Na N8, verifica-se, todavia, que a poupança é superior a 13%, ainda que 
o valor nominal da poupança seja da ordem de grandeza do verificado na N6. 
 
 
 
Tabela 7: Avaliação de poupanças possíveis com VSD para Nível fixo – Frequência variável 
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EE 
Energia total (kW.h) Diferença 

Poupança (€) 
Cenário Referência VSD NF kWh/ano % 

N5 279487.1 183046.8 96440.3 34.5% 7522.3 

N6 369954.1 332357.08 37597.024 10.2% 2932.6 

N7 246208.7 - - - - 

N8 305074.4 264967.4 40107 13.1% 3128.3 

N9 621158.9 545633.5 75525.4 12.2% 5891.0 

 
Na Tabela 8 é, então, apresentada a análise financeira da instalação de variadores de velocidade 
nas estações em causa, para a hipótese de frequência variável (nível fixo). Refira-se que o custo 
estimado dos VSD foi definido atendendo à informação obtida de fornecedores de variadores de 
velocidade, e considerando uma instalação de 3 variadores (1 por bomba) por questões operacionais 
de alternância de grupos. Por outro lado, atendendo aos custos estimados e às poupanças 
possíveis, verifica-se que os períodos de retorno dos investimentos estão entre os 2.8 anos na N5 
e os 10.2 anos na N6, verificando-se que o maior interesse de instalação de variadores residirá nas 
EEAR N5 e N8. 
 
Tabela 8: Análise financeira de instalação de variadores de velocidade – frequência variável 

EE Poupança (€/ano) Custo por VSD (€) Nº VSD Payback (anos) 

N5 7522.3 7000.0 3.0 2.8 

N6 2932.6 10000.0 3.0 10.2 

N8 3128.3 3800.0 4.0 4.9 

N9 5891.0 10000.0 4.0 6.8 

 
5.3 Instalação de um grupo de capacidade inferior para o período de verão 

 
A instalação de uma bomba de menor capacidade, quando comparada com os grupos atualmente 
instalados, pode possibilitar a redução do caudal elevado nos períodos de menor caudal afluente, 
potenciando a diminuição da energia específica, por redução da altura de elevação e, 
consequentemente, da potência absorvida pela bomba. Por outro lado, ao atenuar a diferença entre 
o caudal afluente e elevado, esta hipótese diminui o número total de arranques. 
 
Estes equipamentos apenas seriam instalados no período de verão, correspondente ao período de 
maio a setembro e seriam definidos para garantir um caudal igual ou inferior a um período de não 
excedência de 60%, para o período de maio a setembro. Apresentam-se, assim, na Tabela 9 os 

possíveis pontos de funcionamento dos grupos considerados para os sistemas N6 a N9. 
 
Tabela 9: Pontos de funcionamento dos grupos selecionados 

EE AR Q (l/s) H (m) Equipamento 

N6 97.0 20.8 FLYGHT NP3202 M3 ~433 

N7 105.2 13.7 FLYGHT NP3203 MT3 ~435 

N8 186.96 9.0 FLYGHT NP3203 MT3 ~433 

N9 223.2 15.6 FLYGHT NP3301 MT 3~632 

 
Obviamente estes equipamentos devem representar uma redução de caudal significativa, face ao 
valor atual, e assim promover a redução da altura de elevação. Neste contexto, não se considera 
adequado a verificação desta possibilidade para o sistema N8 visto que o caudal para 1 bomba, 
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atualmente, é inferior ao valor proposto para o equipamento de pequena capacidade. Os principais 
resultados de simulação obtidos são, então, apresentados na Tabela 10. 
 
Tabela 10: Resultados da simulação para os grupos de pequena capacidade 

EE 
Energia total (kW.h) Diferença 

Poupança (€) 
Cenário Referência Bomba pequena kWh/ano % 

N6 121832.35 105072.87 16759.486 13.8% 1307.2 

N7 77974.28 68772.4 9201.88 11.8% 717.7 

N8 - - - - - 

N9 189900.06 170284.1 19615.962 10.3% 1530.0 

 
Sendo esta opção mais relevante para as EEAR N5 e N8, verifica-se, no entanto, que a mesma 
acaba por ser pouco interessante, por comparação, por exemplo, com os níveis de poupança 
conseguidos com a instalação de VSD. 
 

5.4 IS 8 e IS17: Análise de cavitação 
 
A transferência de energia mecânica por parte de uma bomba resulta num aumento da velocidade 
do fluido, com uma inevitável redução de pressão no impulsor. Quando a pressão mínima 
corresponde a um valor inferior à pressão de vaporização, para uma dada temperatura do fluido, 
haverá formação de bolhas de vapor, fenómeno habitualmente designado por cavitação e que 
poderá conduzir a uma degradação acentuada dos impulsores.  
 
Por sua vez, o Net Positive Suction Head - NPSH é um parâmetro relevante por permitir avaliar as 
condições de aspiração de uma bomba centrífuga e fazer uma previsão da margem de segurança 
contra os efeitos da cavitação, durante o funcionamento da bomba. O NPSH corresponde à diferença 
entre a pressão absoluta à entrada da bomba, incluindo a componente da energia cinética, e a 
pressão de vaporização do fluido, podendo ser quantificado pela equação [4]: 

𝑁𝑃𝑆𝐻 = 𝐻1 ± 𝐻𝑔𝑒𝑜 +
𝑃𝑎𝑚𝑏 − 𝑝𝑉

𝜌1. 𝑔
 

[4] 

Na expressão anterior ter-se-á: H1, em m, a altura piezométrica na secção de avaliação, incluindo a 
componente cinética, Hgeo, o desnível geométrico entre a secção de avaliação e o eixo do impulsor, 
se existente, em m, a altura do eixo da bomba em relação ao chão, Pamb a pressão atmosférica em 
Pa, pV a tensão de vapor em Pa, 𝜌1 a massa volúmica da água em kg/m3, e g, a aceleração da 
gravidade em m/s2. 
 
Por outro lado, são normalmente definidos pelos fabricantes os valores de NPSH a garantir na 
aspiração, função do caudal do ponto de funcionamento, designados por NPSH requerido (NPSHr). 
Esses valores são obtidos experimentalmente, atendendo à verificação da formação de bolhas de 
vapor nas superfícies das pás do impulsor, função da pressão existente na aspiração e dos 
potenciais efeitos, em termos de altura de elevação, do fenómeno de cavitação. No entanto, como 
não é fácil identificar o ponto de início da formação dessas bolhas, até porque tal não se reflete, 
nessa fase inicial, numa alteração da altura de elevação, são normalmente apresentados pelos 
fabricantes os valores de NPSH para os quais se verifica uma redução da altura de elevação em 
3%, correspondendo a um fenómeno de cavitação já instalado, mas cujos efeitos, desde que para 
situações não frequentes, não serão especialmente relevantes. 
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Nesse sentido, e como esse valor não assegura a inexistência de cavitação, alguns fabricantes 
apresentam alguma margem de segurança em relação a esses valores. Assim, é normalmente 
aconselhável que se verifique uma razão NPSHA/NPSHR entre 1.1 e 2.5. 
 
Poderá concluir-se, então, que, dos sistemas analisados, existem dois sistemas em que esta 
questão poderá ser potencialmente relevante, nomeadamente as EEAR IS8 e IS17, quer por 
possuírem os valores de caudais mais elevados e para alturas de elevação superiores a 15m, quer 
porque os pontos de funcionamento verificados estão bastante à direita do BEP (acima de 120%). 
 
Assim, tendo sido efetuada uma medição da pressão na aspiração de cada grupo eletrobomba (nível 
no poço), durante os testes de desempenho realizados, torna-se possível fazer uma análise dos 
valores de NPSH disponível (NPSHa) para estes sistemas. Os valores obtidos para essas EEAR 
são apresentados na Tabela 11, sendo salientadas as situações mais gravosas (pressões na 
aspiração mais reduzidas) e os correspondentes níveis de água no poço de bombagem. 
 
Tabela 11: Avaliação dos valores NPSHa e comparação com os valores de NPSHr para a IS8 e 
IS17 (valores mais gravosos)  

PARÂMETRO 
IS8 IS17 

1B (50 Hz) 2B (50 Hz) 1B (50Hz) 1B (35Hz) 1B (30Hz) 2B (50Hz) 

Q (l/s) 589.93 424.15 572.23 336.55 239.68 361.45 

P1 (bar) 0.065 0.031 0.103 0.188 0.244 0.128 

Diam. (mm) - - 500 500 500 500 

Z1 (m)* 6.95 6.95 2.17 2.17 2.17 2.17 

Nível poço (m) 1.10 0.76 2.25 3.10 3.66 2.50 

U12/2g (m) 0.00 0.00 0.43 0.15 0.08 0.17 

H1 (m) 7.60 7.26 3.63 4.20 4.69 3.62 

Zd (m) 4.13 4.13 3.54 3.54 3.54 3.54 

Pamb (Pa) 101325 101325 101325 101325 101325 101325 

Pv (Pa) 2000 2000 2000 2000 2000 2000 

NPSHa (m) 13.59 13.26 10.22 10.78 11.27 10.21 

NPSHr** (m) 14.00 9.70 13.00 5.37 3.50 9.50 

NPSHa/NPSHr 0.97 1.37 0.79 2.01 3.22 1.07 

* Cota de medição de P1 no teste de desempenho   

** Os valores de NPSHr indicados para a IS8 poderão ser superiores (curva original não disponível) 

 
Considerando a situação de funcionamento a 50Hz foi possível verificar que, durante o teste, tanto 
na IS8 como na IS17, existe uma relação entre o NPSHA e o NPSHR inferior a 1.1, mínimo de 
salvaguarda habitualmente considerado. No caso da IS17, tal verifica-se, inclusive, na situação de 
2 bombas em funcionamento simultâneo, a 50Hz, normalmente menos gravoso por haver uma 
redução dos caudais debitados, individualmente, por cada bomba. 
 
Por outro lado, considerando os níveis de arranque e de paragem automático das bombas nos 
sistemas em questão verifica-se que, tanto a IS8 como a IS17 estão sempre com valores inferiores 
a 1.1. Tal significa, então, que, para 50Hz, estes grupos estarão sempre sujeitos a problemas de 
cavitação, acentuando o desgaste do conjunto voluta/impulsor dos grupos. No entanto, no que toca 
à situação em que os grupos funcionam com variação de velocidade é necessário obter os valores 
de NPSHR correspondente à frequência avaliada. De facto, pode concluir-se que os valores de 
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NPSHR, para os pontos de máxima eficiência são uma relação direta das alturas de elevação, 
diminuindo com a redução da rotação de funcionamento. Além disso, para pontos de funcionamento 
localizados à direita do BEP, e para bombas com alturas de elevação não muito elevadas, como é 
o caso das bombas para águas residuais, os valores de NPSHR poderão ser aproximados pela 
expressão [5], sendo a um parâmetro entre 1.2 e 3: 

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟 𝐵𝐸𝑃
=  (

𝑄

𝑄𝐵𝐸𝑃

)
𝑎

 [5] 

Assim, para as frequências de funcionamento abaixo de 50 Hz e por análise da relação 
NPSHA/NPSHR apresentada na Tabela 11 é possível verificar que, tanto a situação de 30Hz, como 
a de 35.25Hz, verificadas no local para um funcionamento automático dos grupos na IS17, 
correspondem a valores muito superiores a 1,1, mesmo para níveis próximos dos níveis de paragem. 
Face ao exposto, correspondendo a um funcionamento insatisfatórias dos equipamento, 

provavelmente associado a um desgaste acelerado dos equipamentos, aconselha-se o 
funcionamento dentro de novas gamas de frequências. 
 
No caso da IS8, uma vez que o funcionamento automático verificado no momento do teste de 
desempenho correspondia a um funcionamento a 50Hz, foram efetuadas algumas simulações que 
permitiram estimar pontos de funcionamento médios para outras frequências (35Hz e 41Hz), tal 
como resumido na Tabela 12. 
 
Tabela 12: Avaliação dos valores de NPSH disponível (NPSHA) e comparação com os valores de 
NPSHR para a IS8 para as frequências simuladas e para os níveis em funcionamento automático. 

PARÂMETRO 
IS8 

1B (41 Hz) 1B (35 Hz) 

Q (l/s) 511.64 524.16 384.26 400.13 

Nível poço (m) 0.70 1.60 0.70 1.60 

H1 (m) 7.20 8.10 7.20 8.10 

Zd (m) 4.13 4.13 4.13 4.13 

Pamb (Pa) 101325.00 101325.00 101325.00 101325.00 

Pv (Pa) 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 

NPSHA (m) 13.20 14.09 13.20 14.09 

NPSHR (m) 9.70 9.99 6.02 6.33 

NPSHA/NPSHR 1.36 1.41 2.19 2.23 

 

Como se pode verificar por análise da Tabela 12, poder-se-á considerar que as frequências 
apresentadas correspondem ao intervalo de frequências ideais de funcionamento, não devendo ser 
utilizadas frequências abaixo de 35Hz devido aos consumos de energia, tal como descrito 
anteriormente, nem frequências superiores a 41Hz, devido aos valores de NPSH obtidos (para a 
situação de grupos novos e não degradados). 
 

5.5 Análise global dos sistemas elevatórios (N5,N6,N7,N8 e N9) 
 
As estações elevatórias N5, N6, N7, N8 e N9 constituem um sistema de bombagem em série, e 
apesar de se verificarem entradas de caudal intermédias, o volume afluente a cada estação 
elevatória depende consideravelmente do volume elevado diretamente pela estação elevatória 
anterior. Na verdade, a relação entre o volume recebido diretamente da estação elevatória a 
montante, e o volume total elevado pela própria instalação, ronda os 80% - 90% nos sistemas N6, 
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N7 e N9, apresentando um valor inferior para a N8, fixando-se nos 60%. Por outro lado, a variação 
anual das afluências pluviais indiretas é expressiva e implica uma diminuição da capacidade de 
encaixe dos sistemas elevatórios, face à ocorrência de um evento de precipitação. 
 
A conjugação destes dois fatores justifica uma avaliação global dos caudais, com os seguintes 
objetivos: i) o aproveitamento das afluências pluviais diretas a cada sistema elevatório, com menor 
custo de elevação, ou porventura sem custo; e ii) evitar os custos energéticos com a elevação de 
caudais que o sistema não conseguirá acomodar a jusante, implicando a inevitável descarga. 
 

Iniciando-se a avaliação global pelo sistema elevatório a jusante, verifica-se que o caudal elevado 
pela N8 contribui com cerca de 82% do caudal bombeado pelo sistema elevatório N9. Por outro lado, 
o incremento de capacidade de elevação da N9 face à EE N8 é de 162 l/s. Por sua vez, o caudal 
afluente diretamente à N9, apresentado na Figura 11, durante os períodos de precipitação, 
ultrapassa este valor, permitindo desligar o 3º grupo eletrobomba na N8 evitando que seja 
ultrapassada a capacidade máxima de elevação na N9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 11: Variação anual do caudal afluente diretamente ao sistema elevatório N9 
 

Na mesma perspetiva, o sistema elevatório N8 apresenta a maior parcela de afluências pluviais 
diretas do conjunto, do qual uma parcela significativa corresponde a afluências gravítica, tornando 
este sistema propício a um excesso de caudal em situação de precipitação. Na verdade, a 
capacidade de encaixe adicional da N8 face à N7, que corresponde a cerca de 120 l/s, é claramente 
garantida pelos valores médios da contribuição direta (Figura 12). Na verdade, o sistema elevatório 
N7 poderia funcionar com apenas um grupo, correspondendo a 222 l/s, durante períodos de 
precipitação, sendo a diferença suprimida pelas afluências diretas ao sistema. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 12: Variação anual do caudal afluente diretamente ao sistema elevatório N8 

∆Q ELEV (N8-N9) = 162l/s 

∆Q MAX = 280 l/s 

∆Q ELEV (N7-N8) = 120 l/s 

∆Q MAX = 250 l/s 
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Na verdade, mesmo no cenário descrito anteriormente, os valores registados para as afluências 
diretas implicariam descargas de caudal no sistema N8. Porventura uma análise mais cuidadosa, 
incluindo a introdução de um medidor de caudal no ponto de entrega de Estarreja, possibilitaria 
avaliar a hipótese de desligar, de forma consciente, o sistema elevatório a montante da N8 durante 
eventos de precipitação com intensidade superiores a um valor pré-estabelecido. Neste contexto 
aconselha-se um estudo detalhado desta hipótese tendo em atenção o potencial de poupança. 
 
Aplicando a mesma abordagem aos sistemas N6 e N7 verifica-se que a importância do caudal 
afluente diretamente ao sistema é diminuta, não se excluindo, no entanto, a possibilidade de adoção 
de procedimentos de encerramento de determinados pontos de entrega, a partir de um determinado 
valor de intensidade de precipitação pré-estabelecido.  
 
Por último, o sistema elevatório N5 recebe o ponto de entrega PN5 localizado na estação elevatória, 
sem custos com energia associados, e os sistemas elevatórios EE N3, EE N4, EE LC2 e EE LC3. 
Analisando a representatividade do PE N5 estima-se que esta origem possa atingir praticamente a 
totalidade da capacidade de elevação da N5. Esta questão torna-se mais pertinente caso se opte 
por deliberadamente reduzir a capacidade de elevação deste sistema, considerando o 
funcionamento com apenas um grupo eletrobomba. 
 
Tendo por base a análise anterior verifica-se a hipótese de implementar um procedimento de 
redução sequencial de capacidade de elevação, em função da intensidade de precipitação. Este 
procedimento pode culminar em desligar dos sistemas elevatórios a montante da N5, funcionar 
apenas com um grupo da N5 à N7 e 2 grupos eletrobomba na N8, sem diminuir a capacidade máxima 
de transporte do sistema. 
 

6. CONCLUSÕES 
 
A implementação do plano de otimização energética verifica que, globalmente os sistemas 
apresentam uma capacidade máxima adequada aos caudais afluentes e com perdas de carga 
reduzidas. No entanto, como existe uma variação significativa nos caudais afluentes verificados ao 
longo do ano, a capacidade associada a 1 bomba em funcionamento isolado, está, de uma forma 
geral e durante uma percentagem significativa de tempo, acima das necessidades. 
 
Por outro lado, atendendo aos testes de desempenho realizados, verifica-se uma degradação dos 
grupos eletrobomba, correspondendo a um sobrecusto de mais de 25.000€/ano, apenas no sistema 
intercetor Norte. Assim, recomenda-se a realização de intervenções de manutenção/ reparação, com 
um payback expectável de 1.5 a 3 anos, e uma avaliação contínua de eficiência. 
 
Além disso, verifica-se que a aplicação de variadores para um nível fixo no poço de bombagem 
permite reduzir os consumos de energia, permitindo um retorno inferior 5 anos na N5 e N8. De igual 
forma, verifica-se que um ajuste do modo de funcionamento dos VSD na IS8 e SI17 permitirá 
melhorar os níveis de NPSH e reduzir o desgaste dos impulsores, conseguindo, simultaneamente, 
uma redução do consumo de energia e do desgaste dos impulsores por cavitação. 
 
Por fim, refira-se as hipóteses levantadas pela análise global ao sistema N5 – N9, com indicações 
para a definição futura de um plano de operação otimizado. Na verdade, a implementação de um 
modelo pré-definido de procedimentos ótimos em função do valor de intensidade de precipitação e 
da capacidade disponível no sistema, estará necessariamente associado a poupanças energéticas 
significativas e à melhoria de operação do sistema, durante os eventos de precipitação. 


