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RESUMO
Os grupos eletrobomba são, normalmente, escolhidos pela informação dos fabricantes, que poderá
não corresponder ao funcionamento real do sistema onde serão instalados. Por outro lado, a
deterioração do desempenho, ao longo do tempo, constitui uma fonte de ineficiência, aumentando
os consumos de energia. A conjugação destes fatores justifica a avaliação periódica de
desempenho, através da realização de testes de eficiência.
O método termodinâmico de avaliação de eficiência baseia-se no princípio de as perdas de energia
do grupo eletrobomba serem transferidas para o fluido, sendo o rendimento calculado pela relação
entre a energia hidráulica, função do incremento de pressão, e a energia mecânica, relacionada com
a variação de pressão e temperatura do fluido.
A vantagem deste método prende-se com a medição direta da ineficiência da bomba, dispensandose a medição de caudal. De facto, este método revela-se superior ao convencional, uma vez que os
sensores de temperatura são mais precisos que os medidores de caudal convencionais e menos
sujeitos ao layout do sistema.
O presente artigo apresenta alguns casos da aplicação deste método em Portugal, nomeadamente
em estações elevatórias de água da empresa Águas do Norte, S.A., especialmente relevantes
enquanto consumidoras intensivas de energia e face à importância nos respetivos sistemas
adutores.
Palavras-chave: testes de eficiência, pressão, temperatura da água, potência, otimização
energética.
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1. INTRODUÇÃO
Os grupos eletrobomba são uma componente central dos sistemas de abastecimento de água, quer
em termos operacionais, representando pontos potencialmente críticos para um bom funcionamento
dos sistemas, quer ao nível do consumo de energia, representando uma parcela muito significativa
do consumo total de energia elétrica das entidades gestoras.
Por outro lado, estes equipamentos são, normalmente, selecionados com base na informação
disponibilizada pelos fabricantes, referente a condições ideais de desempenho, e que poderá não
corresponder ao funcionamento real do sistema. Além disso, a deterioração do desempenho, ao
longo do tempo, constitui uma fonte adicional de ineficiência, aumentando o consumo de energia.
Estes fatores justificam a avaliação periódica de desempenho dos equipamentos que atenda, de
forma conjugada, à avaliação do ponto de funcionamento (caudal bombeado e altura manométrica)
e à aferição do rendimento do equipamento, integrando a otimização energética nos procedimentos
de manutenção preventiva.
Os testes de eficiência apresentam-se, assim, como uma solução para essa avaliação de
desempenho existindo, fundamentalmente, dois métodos distintos para a sua avaliação: o método
convencional e o método termodinâmico (Leite et al, 2014).
A vantagem do método termodinâmico prende-se com o facto de este medir diretamente a
ineficiência da bomba, dispensando-se a medição de caudal. De facto, como a exatidão deste valor
está associada apenas ao diferencial de temperatura e pressão, este método revela-se superior ao
convencional, uma vez que os sensores de temperatura são mais precisos do que os medidores de
caudal convencionais e menos sujeitos ao layout do sistema.

2. PRINCÍPIOS GERAIS DO MÉTODO TERMODINÂMICO
O método termodinâmico baseia-se no princípio de que as perdas de energia, do grupo eletrobomba,
são transferidas para o fluido. Assim, o rendimento do grupo é calculado pela relação (1), entre a
energia hidráulica (EH) e a energia mecânica (EM).
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Sendo:
η a eficiência da bomba (expressa em fração);
ρ a massa volúmica do fluido, em kg/m3, sendo uma função da temperatura e pressão;
C o calor especifico a pressão constante (alteração da entalpia com a temperatura a pressão
constante), em J/(kg.K);
a o coeficiente isotérmico (alteração da entalpia com a pressão a temperatura constante), em m3/kg;
dT o diferencial da temperatura entre os pontos de medição;
dp o diferencial da pressão entre os pontos de medição.
A principal característica do método termodinâmico é a medição estável e rigorosa do diferencial de
temperatura (dT), parâmetro que varia principalmente com o rendimento hidráulico e altura de
elevação (Tabela 1). Assim, alturas de elevação reduzidas implicam diferenciais de temperatura
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reduzidos, enquanto rendimentos da bomba elevados acarretam o mesmo efeito. É importante referir
que os sensores de temperatura apresentam medições com incertezas inferiores a 1 mK (10-3 ºC).
Tabela 1: Valores típicos de diferencial de temperatura em função da altura de elevação e da
eficiência hidráulica (Cartwright & Eaton, 2008)
Altura de elevação (mca)

Eficiência hidráulica (%)
70

80

90

25

26 mK

16 mK

8 mK

50

53 mK

32 mK

16 mK

100

106 mK

64 mK

35 mK

Por outro lado, de acordo com o especificado na norma EN ISO 5198 – Centrifugal, mixed flow and
axial pumps performance tests – Precision class, a realização do teste de desempenho com base
no método termodinâmico passa pela avaliação das seguintes variáveis, para caracterização do
funcionamento dos grupos eletrobomba e que são, resumidamente, descritas em seguida:
• Altura de elevação (m) - H
• Potência absorvida pela bomba (kW) - P
• Eficiência da bomba (%) - ηH
• Caudal volumétrico (l/s) - Q
Altura de elevação (H)
A pressão estática é medida nas secções de aspiração (p1) e de compressão (p2) através de dois
transdutores digitais de pressão relativa, devidamente calibrados.
A altura da inserção do transdutor nas tubagens de compressão (z2) e aspiração (z1) deve ser
registada, tendo por referência o piso do edifício, para posterior contabilização da diferença de altura
geométrica entre os pontos de medição de pressão. Por outro lado, deve igualmente ser registado
o diâmetro interno nas secções de medição de pressão, para posterior cálculo e contabilização da
altura cinemática, na seção de compressão (U22/2g) e aspiração (U12/2g).
A fórmula de cálculo da altura de elevação é apresentada na equação (2):
H= Z −Z +

p −p
U −U
+
ρ .g
2. g

(2)

Potência absorvida pela bomba (P)
O cálculo da potência absorvida pela bomba (P) baseia-se na medição da potência elétrica absorvida
pelo motor (Pgr), através da instalação de um analisador de energia para corrente trifásica com
recolha de dados sincronizada com as demais variáveis. A partir desses valores, através da equação
(3), a potência elétrica registada é reduzida através dos dados disponíveis para a eficiência do
motor (ηM).
# = #$% ×

(3)
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É importante referir, todavia, que, pelo método termodinâmico, um possível erro na estimativa da
eficiência do motor reflete-se unicamente no caudal quantificado, não afetando a determinação da
eficiência da bomba, ao contrário do verificado para o método convencional.
Eficiência da bomba ou eficiência hidráulica ( ):
A eficiência hidráulica da bomba é determinada pelas equações fundamentais da termodinâmica,
base do método termodinâmico, cujo modo de aplicação é definido na EN ISO 5198 e que, de modo
simplificado, é descrito pela equação (1).
Refira-se que o diferencial de temperatura é medido por recurso a sensores de temperatura,
introduzidos a montante e a jusante do grupo eletrobomba enviando os dados de temperatura da
água, em cada secção, para processamento sincronizado pelo software do equipamento P22P.
Estes sensores, digitais, com um nível de precisão de 0.001mK, são devidamente calibrados de
acordo com a EN ISO 17025, tal como os sensores de pressão.
De acordo com as especificações da norma EN ISO 5198, o nível de incerteza associada aos
resultados obtidos para a eficiência hidráulica é igual ou inferior a 2.25%.
Caudal volumétrico (Q)
O caudal volumétrico pode, por fim, ser calculado pelo rearranjo da equação da eficiência hidráulica
(4), formulado no método convencional, atendendo ao disposto na norma EN ISO 9906.
'=

#$% . .
. (. )

(4)

3. CASOS DE ESTUDO ANALISADOS
O presente artigo tem como objetivo descrever a experiência na aplicação do método termodinâmico
na empresa Águas do Norte, S.A. Os sistemas elevatórios apresentados são especialmente
relevantes enquanto consumidores intensivos de energia e pela importância no funcionamento dos
respetivos sistemas de abastecimento. Refira-se que estes testes foram realizados pela empresa
H2OPT, Lda, Grupo Noraqua, com recurso ao equipamento P22P da empresa Robertson
Technologies (Austrália).
Os casos de estudo analisados, da empresa Águas do Norte, S.A., foram:
• a EE1, à saída da ETA de Areias de Vilar, que eleva para o reservatório de Adães (sistema
Minho);
• a EE Barradas, a jusante do reservatório de Adães e que eleva para os sistemas de Santa
Tecla e Cerite (sistema Minho);
• a EE Casais, sobrepressora, a jusante do reservatório de Adães e que eleva para o
reservatório de Senhora das Neves (Sistema Minho);
• a EE Lagoa, a jusante da ETA de Lever, que permite o transporte de água para o
reservatório de Seixo Alvo (sistema Douro Litoral);
• a EE S. Vicente de Louredo, a jusante do reservatório do Alto do Marquinho, que eleva para
o reservatório da Abelheira (sistema Douro Litoral);
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•

a EE Escariz, a jusante do reservatório da Abelheira, que eleva para o reservatório de
Provizende, na linha de adução a Arouca (sistema Douro Litoral).

Esses casos de estudo e respetivas características surgem representados na Figura 1 e Tabela 2.

a) EE1 (Areias de Vilar)

c)

e)

b) EE Barradas (V.N.Famalicão)

EE Casais (Vila do Conde)

d)

EE Lagoa (V.N. Gaia)

EE S. Vicente de Louredo (Sta Maria da Feira)

f)

EE Escariz (Arouca)

Figura 1: Vista geral das estações elevatórias estudadas
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Tabela 2: Principais características dos grupos eletrobomba das estações elevatórias estudadas
Nº
grupo
s

VSD
(S/N)

Q (m3/h)

H (m)

Pot (kW)

h (%)

2+1

N

3240

133

1328

88.2

2+1

S

702

134

313

82.0

1+1

N

274

166

157

78.7

EE Casais

3+1

N

1260

110

463

86.4

EE Lagoa

2+1

S

1440

63

272

91.0

1+1

S

295

385

406

76.4

1+1

S

180

211

129

80.0

Estação elevatória

Sistem
a

EE 1
EE
Barrada
s

Sub-sistema
Cerite
Sub-sistema
Santa Tecla

EE S. Vicente de Louredo
EE Escariz

Características BEP

Minho

Douro
Litoral

4. PROCEDIMENTOS DE TESTE REALIZADOS
Para realização dos testes às diferentes estações elevatórias foi utilizado o equipamento de precisão
P22P do fabricante ROBERTSON TECHNOLOGY Pty Ltd, de acordo com o descrito no ponto
anterior, que inclui sensores de temperatura, de pressão, analisador de energia e equipamento de
recolha e processamento simultâneo de informação.
Em qualquer um dos casos analisados, os sensores de temperatura e de pressão foram introduzidos
em picagens específicas para o efeito (em cumprimento das especificações técnicas enviadas
previamente), localizadas a montante e a jusante dos grupos eletrobomba em causa, tal como visível
nas figuras 2 e 3.

Figura 2: Instalação dos sensores de temperatura e pressão a montante e a jusante do grupo
eletrobomba (EE Barradas – Sub-sistema Santa Tecla)
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Figura 3: Pormenor da picagem de montante para introdução dos sensores de temperatura e
pressão (EE1)
O teste individual de cada grupo eletrobomba foi realizado através da avaliação inicial do ponto de
funcionamento real, com a válvula de seccionamento de jusante totalmente aberta, seguida de uma
avaliação de vários pontos da curva característica da bomba, resultado de um fecho progressivo,
por patamares, da válvula de seccionamento de jusante. Com o fecho dessa válvula aumentam-se
as perdas de carga, reduzindo-se o caudal debitado pelo grupo eletrobomba, obtendo-se, assim,
vários pontos que permitem recriar a curva característica real da bomba.
Por outro lado, nas situações em que é possível o funcionamento de dois grupos em simultâneo foi
efetuada uma avaliação do ponto de funcionamento real e conjunto. Nesta situação, as medições
são realizadas apenas a um grupo, considerando-se a estimativa da potência instantânea dos
motores elétricos, pela duplicação da potência medida num só, e, de igual forma, uma estimativa do
caudal debitado, pela duplicação do valor obtido para cada grupo.
Refira-se, ainda, que, nos sistemas com variadores de velocidade (VSD) instalados foi feita uma
avaliação de mais do que uma frequência de funcionamento, sendo sempre avaliado o
funcionamento normal de um ou dois grupos em simultâneo a 50Hz, para facilitar a avaliação do
grau de desgaste dos equipamentos.
A obtenção de diferentes pontos de funcionamento para cada grupo, de forma isolada, bem como
para o funcionamento de dois grupos em paralelo e/ou várias frequências de funcionamento, nos
sistemas com VSD, além de permitir aferir o desempenho dos grupos instalados, tem como objetivo
avaliar a curva característica de cada instalação, inclusive com a variação dos níveis dos
reservatórios de montante.
Por último, destaquem-se, pelas suas particularidades, os casos dos sistemas de EE Casais e de
EE S. Vicente de Louredo.
No primeiro caso (EE Casais), tratando-se de uma sobrepressora com uma válvula altimétrica
monobloco, a jusante de cada grupo, de modo a manter o funcionamento dos grupos eletrobomba
nas especificações de projeto, controlando o diferencial de pressão entre a aspiração e compressão
da bomba, não foi possível uma avaliação direta da curva característica do sistema, uma vez que:
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(i) os níveis de pressão na aspiração são dependentes não só do nível de água no reservatório de
Adães, como também dos consumos associados ao sistema adutor a montante da sobrepressora
de Casais, (ii) a altura de elevação é controlada pela válvula altimétrica que efetua o controlo do
diferencial de pressão entre a aspiração e a compressão da bomba. Por outro lado, ainda na EE
Casais, por limitações operacionais verificadas no dia do teste não foi possível efetuar o teste para
o funcionamento com 3 grupos em simultâneo. No entanto, é importante realçar que, segundo
indicação dos técnicos responsáveis da Entidade Gestora, desde o início da operação do sistema
não se verificou a necessidade de funcionamento com 3 grupos em simultâneo.
No caso da EE de S. Vicente de Louredo, face às elevadas pressões de serviço (na ordem dos 40
bar), optou-se pela instalação dos sensores de temperatura e pressão em secções diferenciadas.
Por outro lado, neste último caso, o sensor de temperatura foi instalado em bainhas termométricas
específicas, tal como visível na Figura 4.
Temp. aspiração

Pressão aspiração

Temp. compressão
Pressão compressão
Bainha
termométrica

Figura 4: Esquema de montagem dos sensores de temperatura e pressão em secções diferenciadas
e com recurso a bainhas termométricas (EE S. Vicente de Louredo).

5. AVALIAÇÃO DE RESULTADOS
Em qualquer das estações elevatórias referidas, a avaliação foi realizada de forma independente
para cada grupo. A avaliação realizada passou pela caracterização dos pontos de funcionamento
reais de cada grupo, bem como pela caracterização de um intervalo das respetivas curvas reais de
carga (H-Q), de eficiência (h-Q) e de potência (Pot.-Q). Nas figuras 5 a 11 apresentam-se, de forma
resumida, os resultados obtidos para cada sistema elevatório, diferenciando-se os resultados por
grupos eletrobomba testados. De igual forma, na Tabela 3 apresenta-se uma compilação dos
principais resultados obtidos para os grupos testados em cada sistema elevatório.
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Figura 5: Resultados obtidos pelo método termodinâmico para os dois grupos testados na EE1.
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Figura 6: Resultados obtidos pelo método termodinâmico para os dois grupos testados na EE
Barradas – Subsistema Cerite
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Figura 7: Resultados obtidos pelo método termodinâmico para os três grupos testados na EE
Barradas – Subsistema Santa Tecla
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Figura 8: Resultados obtidos pelo método termodinâmico para os três grupos testados na EE Casais
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Figura 9: Resultados obtidos pelo método termodinâmico para os três grupos testados na EE Lagoa
(a 49Hz).
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Figura 10: Resultados obtidos pelo método termodinâmico para os dois grupos testados na EE S.
Vicente de Louredo.
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Figura 11: Resultados obtidos pelo método termodinâmico para os dois grupos testados na EE S.
Escariz.
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Tabela 3: Principais resultados obtidos para os diferentes grupos eletrobomba testados pelo método
termodinâmico em cada estação elevatória
Diferença face
EE
(Subsistema)

EE1
Cerite
EE
Barradas

Sta.
Tecla

EE Casais

EE Lagoa**

Ponto funcionamento isolado

às

(50Hz)

características

Grupo

originais
Q

H

h

Pot.

(m3/h)

(m)

(%)

(kW)

146802

3 509

132.5

85.6

146800

3 270

132.4

301D

646.7

301E

Indicador
ERSAR
(kWh/m3.100m)

∆hBEP

∆hDeg.

1471

-2.9%

-2.4%

0.3402

82.1

1436

-6.9%

-6.9%

0.3568

126.2

71.5

310.4

-12.8%

-11.1%

0.4106

670.2

124.0

72.1

313.3

-12.1%

-11.0%

0.4072

401A

289.3

150.8

74.0

160.1

-6.0%

-3.9%

0.3943

401B

294.4

151.2

75.0

161.3

-4.7%

-2.6%

0.3892

401C

292.0

151.5

74.8

160.7

-5.0%

-2.9%

0.3823

BC021

1 592

87.8

73.5

528.5

-14.9%

-12.7%

0.3940

BC025

1 477

92.9

74.4

512.4

-13.9%

-13.2%

0.3890

BC029

1 625

86.4

71.0

538.3

-17.8%

-17.1%

0.3997

BC033

1 611

90.4

74.8

528.8

-13.4%

-10.1%

0.3786

1

809.7

73.5

74.0

219.4

-18.7%

-5.1%

0.3937

2

782.7

73.1

72.1

216.3

-20.8%

-6.5%

0.4079

3

867.6

72.3

79.6

214.7

-12.5%

-1.7%

0.3697

EE S. Vicente de

3

246.1

377.8

66.8

378.6

-12.6%

-10.9%

0.4419

Louredo

4

255.5

380.4

69.6

379.7

-8.9%

-7.8%

0.4240

1

198.5

189.9

75.1

136.4

-6.1%

-5.5%

0.3908

2

192.7

188.2

73.0

135.0

-8.8%

-8.2%

0.4018

EE Escariz

%
Sobrecusto

Custos

(€/ano)

totais
EE

32 038

3.4%

12 701*

9.8%

3 996

3.7%

19 890

6.1%

6 368

2.7%

27 162

10.3%

5 768

6.1%

*Avaliação para um funcionamento com frequência variável de acordo com o histórico de 2014
** Funcionamento a 49Hz (estipulado pela operação)

Em relação aos dados apresentados na Tabela 3 refira-se que é, de forma genérica, apresentado o
ponto de funcionamento real, a 50Hz, de cada um dos grupos eletrobomba testados, para as
condições verificadas no local no momento do teste (nível de água nos reservatórios, pressões).
Ainda assim, no caso específico da EE Lagoa, é apresentado o ponto de funcionamento para a
frequência de 49Hz, por ser essa a frequência normal de operação dos grupos.
Por outro lado, ainda no que diz respeito à informação apresentada, refira-se o cálculo da diferença
de eficiência, em percentagem, relativamente a duas referências principais: ∆hBEP referente à
diferença da eficiência medida no teste por comparação com a eficiência máxima do grupo (para o
ponto de máxima eficiência – BEP) e ∆hDEG. correspondente à diferença de eficiência, face às
características originais do fabricante, para o caudal verificado. Esta distinção tem como objetivo
salientar, por um lado, a ineficiência que é devida à eventual degradação dos grupos e, por outro, a
ineficiência que é devida a um funcionamento fora do intervalo recomendado (para um caudal entre
70 a 120% do BEP (Sanks et al, 2006) ) e que pode ser mais significativo do que a degradação
propriamente dita.
Assim, como os testes de eficiência se centram na avaliação dos grupos eletrobomba instalados, os
valores de sobrecustos apresentados correspondem à diferença de eficiência pela degradação dos
mesmos. No entanto, no caso da EE Lagoa, em que a diferença face ao BEP é mais significativa do
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que a degradação dos grupos, será devidamente salientada a possibilidade de redução da diferença
de eficiência face ao BEP, na análise de resultados por estação elevatória que se apresenta em
seguida.
EE1
O teste realizado revelou uma diferença de desempenho entre os dois grupos testados, de facto, o
desempenho real do grupo S/N 146802 está bastante próximo do expectável (dentro dos limites de
incerteza), validando a eficácia da intervenção realizada recentemente. Por outro lado, o
desempenho real do grupo S/N 146800 está cerca de 7% abaixo da eficiência expectável,
aconselhando-se uma reparação idêntica à realizada para o grupo S/N 146802, em relação ao qual
apresenta um sobrecusto de mais de 4%.
EE Barradas – Subsistema Cerite
No que toca ao subsistema Cerite, na EE Barradas, verifica-se que os grupos apresentam um
comportamento idêntico e correspondente a uma diferença de cerca de 11% em relação às
condições originais do fabricante. No entanto, como os grupos em causa funcionam com variação
de velocidade, apresentam um sobrecusto menor, cerca de 9.8%, para as condições de
funcionamento caracterizadas durante o teste e atendendo aos volumes elevados médios em 2014,
para cada frequência de funcionamento (entre 50Hz e 44Hz).
EE Barradas – Subsistema Santa Tecla
Também no caso do subsistema de Santa Tecla, na EE Barradas, se verifica um comportamento
muito idêntico entre os três grupos avaliados. No entanto, neste caso, a degradação dos mesmos é
inferior, sendo correspondente a cerca de 3.7% dos custos totais de energia do sistema.
EE Casais
No caso da EE Casais, tratando-se de uma instalação sobrepressora, verifica-se que os pontos de
funcionamento real avaliados são dependentes do ajuste do circuito piloto para as válvulas
reguladoras de pressão existentes a jusante de cada grupo. Nesse sentido, é possível verificar que
o funcionamento está um pouco deslocado para a direita do BEP, mas que tal poderá ser facilmente
corrigido com um reajuste do limite imposto à válvula reguladora de pressão. Por outro lado, verificase que os quatro grupos testados apresentam um comportamento ligeiramente distinto entre si,
sendo o grupo BC033 o que apresenta o melhor desempenho (com uma diferença de cerca de
10.1% em relação às condições ideais) e o grupo BC029 o que apresenta o pior desempenho (com
uma diferença de 17.1% em relação às condições ideais). Por fim refira-se que, como o sistema
apresenta um nível reduzido de perdas de carga a jusante da estação elevatória, o funcionamento
de duas bombas em simultâneo acaba por ser regulado pela válvula reguladora de pressão e, como
tal, apresentar um consumo de energia específico (kWh/m3) muito semelhante ao funcionamento
isolado podendo trazer vantagens se possível do ponto de vista operacional, para aproveitamento
dos tarifários com custo mais reduzido.
EE Lagoa
No caso da EE Lagoa, verifica-se que os grupos 1 e 2 apresentam um comportamento ligeiramente
diferente do grupo 3, mais recente, embora em qualquer dos casos, a diferença de eficiência devido
à degradação do equipamento seja relativamente reduzida, inferior a 6.5%, correspondente ao grupo
2, em pior estado. Não obstante, saliente-se que, no caso de Lagoa, a maior diferença de eficiência
corresponde a um ponto de funcionamento desadequado, para um caudal de cerca de 60% do BEP.
Nesse sentido, e com vista à otimização da eficiência da EE Lagoa, salienta-se a possibilidade de
instalação de novos grupos eletrobomba que, para um funcionamento semelhante ao atual, mas
com um nível de eficiência superior. Considerando uma eficiência de cerca de 85%, seria possível
17

obter uma redução dos custos de energia até cerca de 17 000€/ano (7% dos custos totais) em
relação à situação atual, podendo ser atingida uma poupança superior caso seja possível obter
grupos com rendimentos superiores aos considerados para pontos de funcionamento similares aos
testados.
EE S. Vicente de Louredo
O caso de S. Vicente de Louredo apresenta uma particularidade interessante que é o de apresentar
uma degradação significativa (na ordem dos 8 a 10% de redução de eficiência), mas mantendo a
capacidade de elevação (caudal, altura) face ao previsto. Daqui resulta um claro aumento da
potência correspondente e consumos de energia associados.
EE Escariz
Na EE Escariz, verifica-se uma maior degradação do grupo 2 em relação ao grupo 1, embora
apresentem níveis de potência similares, o que significa que a relação entre o nível da potência
hidráulica e a eficiência é mais ou menos idêntica em ambos os casos.
Considerações gerais
Em relação aos resultados obtidos importa, ainda, salientar que, apesar de a maioria dos sistemas
elevatórios apresentar valores do indicador da ERSAR (kWh/m3,100m) na melhor classe de
eficiência energética (valores abaixo de 0.4 kWh/m3,100m) foi possível verificar, com os testes de
eficiência realizados, que se torna possível identificar situações em que é possível diminuir os
sobrecustos de energia devido ao efeito da degradação. Por outro lado, verifica-se que o método
termodinâmico é particularmente eficaz na caracterização do desempenho real dos grupos,
constatando-se uma grande consistência e precisão de resultados.

6. ANÁLISES COMPLEMENTARES
Além da avaliação de desempenho dos grupos, em funcionamento isolado, sempre que foi possível
o funcionamento simultâneo de dois grupos e/ou de várias frequências de funcionamento, nos
sistemas com VSD, foi realizada uma avaliação para diferentes caudais com vista à avaliação da
curva característica da instalação. Como exemplo, apresenta-se, na Figura 12, a curva
correspondente à parcela de perdas de carga, avaliada para a EE Barradas – Subsistema Cerite.

Figura 12: Representação dos valores de perdas de carga totais para os diferentes pontos de
funcionamento avaliados na EE Barradas – Subsistema Cerite.
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Tomando como exemplo o caso apresentado, refira-se que, no que toca à estimativa da componente
de perdas de carga e aproximação da curva do sistema, o procedimento seguido foi o de:
• Avaliar as cotas de entrada de caudal no reservatório de jusante (admitindo a entrada pelo
topo), bem como da cota de soleira do reservatório de montante para definição do desnível
geométrico máximo;
• O desnível geométrico estimado para cada ponto de funcionamento é correspondente à
diferença entre o desnível geométrico máximo e os níveis de pressão medidos na aspiração
(considerando desprezáveis as perdas de carga entre o reservatório de montante e o ponto
de medição na aspiração);
• Por fim, a quantificação de perdas de carga é efetuada pela diferença entre o desnível
geométrico obtido para cada ponto, atendendo às considerações anteriores e a altura de
elevação medida, correspondendo ao total de perdas de carga contínuas e localizadas.
Ainda em relação ao exemplo da EE Barradas – Subsistema Cerite, refira-se que foi possível verificar
uma diferença nas perdas de carga quantificadas para jusante de um dos grupos (301D), tendo sido
possível comprovar, pelas medições efetuadas nas picagens existentes, que tal se devia a uma
redução da pressão a jusante do conjunto de válvulas de seccionamento e de retenção, devido a
um provável mau funcionamento das mesmas.
Por fim, saliente-se que, uma vez que é feita a avaliação da pressão na aspiração, é possível
também efetuar uma avaliação dos níveis de NPSH para o funcionamento dos grupos.

7. CONCLUSÕES
No presente trabalho apresentaram-se os principais resultados e conclusões obtidos na aplicação
do método termodinâmico para avaliação de eficiência de grupos eletrobomba, tendo sido
apresentados alguns casos testados na empresa Águas do Norte, S.A. com características
diferenciadas e algumas especificidades.
Dos casos avaliados, foi possível verificar algumas diferenças de desempenho face ao expectável
(características dos fabricantes), mais significativas em alguns casos, como a EE Barradas –
Subsistem Cerite, a EE Casais ou a EE S. Vicente de Louredo, muito provavelmente devido à
degradação do equipamento. Por outro lado, foi possível verificar a existência de outras fontes de
ineficiência, como por exemplo o funcionamento para níveis de rendimento bastante inferiores ao do
BEP, como é o caso da EE Lagoa.
Em todos os casos, a aplicação do método termodinâmico revelou-se bastante consistente e eficaz,
destacando-se a precisão de resultados (face ao método convencional), bem como a facilidade de
obtenção de resultados e a não necessidade de medição de caudal.
Por fim, refira-se a possibilidade de realização de análises complementares aos resultados obtidos,
que podem ser bastante úteis para a entidade gestora, como sendo a possibilidade de aproximação
da curva real do sistema e aferição das perdas de carga existentes, bem como a avaliação dos
níveis de NPSH disponíveis, para despiste da possibilidade de ocorrência de situações de cavitação.
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