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RESUMO
Atendendo à sua missão de prestação de um serviço de excelência, a empresa Inframoura, E.M.
promoveu a realização da avaliação de desempenho dos sistemas elevatórios de Vilamoura e Vila
Sol sob sua gestão, assumindo o foco na eficiência e sustentabilidade energética. Esse trabalho,
realizado pela empresa H2OPT, Lda, especializada na otimização de sistemas hidráulicos, incidiu
sobre um total de 21 sistemas elevatórios, 8 deles integrados no sistema de abastecimento e, os
demais 13, no sistema de drenagem de águas residuais.
Uma vez que estes sistemas apresentam características muito diversas, foi considerada uma
abordagem de avaliação em função do potencial de otimização, com uma Fase A de diagnóstico e
caracterização das instalações, em colaboração com a Agência Regional de Energia do Algarve –
AREAL e uma Fase B dedicada aos 4 sistemas mais relevantes, em que a avaliação de desempenho
realizada in loco seguiu o preconizado nas normas ISO EN 9906 e 14414, possibilitando a adequada
definição de soluções de otimização energética e melhoria de desempenho.
No presente trabalho são apresentadas as principais conclusões obtidas, incluindo os principais
resultados das Fases A e B, e a identificação das soluções consideradas, atendendo às
especificidades dos diferentes sistemas e ao potencial de retorno estimado.
Palavras-chave: sistemas elevatórios, eficiência energética, avaliação de diagnóstico, estado real
dos equipamentos, ponto de funcionamento.
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1. INTRODUÇÃO
Os sistemas de abastecimento de água e de águas residuais urbanas têm um papel fundamental
na sociedade, não só ao nível da saúde pública e da segurança das populações, como ao nível da
sustentabilidade económica e ambiental. São caracterizados por integrarem instalações com
elevada atividade que geram um consumo intensivo de energia, sendo então importante a
necessidade de analisar o modo de operação das mesmas, bem como o potencial de melhoria de
eficiência energética do sistema.
Os gastos de energia associados aos sistemas de abastecimento de água e de drenagem de águas
residuais, podem ter um peso muito grande, podendo, em certos casos, fornecer mais do dobro
da energia mínima necessária para operar, RODRIGUES (2016). Porém, os dimensionamentos
destes sistemas, devido às dificuldades de quantificação das variáveis condicionantes, estão
bastante centrados na capacidade máxima de bombagem (informação dos fabricantes), na
informação disponível na fase de projeto e nos investimentos iniciais, sendo muitas vezes
ignorado os custos efetivos devido aos consumos de energia, que representam a parcela mais
significativa dos custos totais do ciclo de vida das estações elevatórias, RODRIGUES (2016).
De forma não só a garantir a existência de sistemas sustentáveis e eficientes, mas também a
definir políticas e estratégias empresarias, é essencial que as entidades gestoras disponham de
um conjunto de informação detalhada e fidedigna, sendo fundamental a criação e interligação de
sistemas de informação. Sendo a informação o recurso que mais potencia e condiciona a gestão,
a tecnologia associada ao conhecimento, irá garantir a efetividade, eficácia e rentabilidade dos
investimentos nos sistemas, identificando-se como a base para a tomada de decisão, traduzindose num aumento da eficiência dos sistemas.
Deste modo, revela-se importante a avaliação do desempenho energético dos sistemas, apoiado
em informação global, atual e fidedigna, e da monitorização do impacto de medidas de eficiência
energética, pois somente assim será possível obter diagnósticos eficazes e preconizar soluções de
melhoria para os sistemas.

1.1. Enquadramento
De acordo com DUARTE et al. (2008), desde 1990 verifica-se um crescimento acentuado do
consumo energético, embora nos últimos anos essa tendência tenha vindo a ser invertida,
verificando-se ainda um desvio significativo em relação à média europeia.
Segundo o Relatório Anual dos Serviços de Águas e Resíduos em Portugal, RASARP 2018, existe
uma evolução notável nos serviços públicos de abastecimento de água e de águas residuais, fruto
dos investimentos realizados nas últimas décadas. Em 2017, as entidades gestoras do serviço de
abastecimento de água em baixa, reportaram um total de 1794 estações elevatórias, verificandose um decréscimo progressivo deste tipo de infraestruturas, o que demonstra os evolutivos
investimentos realizados nestes sistemas. Na figura seguinte é possível observar esta evolução:
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Figura 1 – Evolução do número de estações elevatórias
Segundo a mesma fonte, em Portugal Continental, o valor da média do indicador “Eficiência
energética de instalações elevatórias” para o serviço em baixa, apresenta uma evolução
desfavorável em 2015, com uma ligeira evolução favorável desde 2016, possível de se observar na
figura que se segue:
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Figura 2 – Evolução da média do indicador da eficiência energética de instalações elevatórias
DUARTE et al. (2008), afirmam que entre as motivações que levam ao estabelecimento de medidas
de gestão de energia encontram-se, a garantia do fornecimento do serviço em condições normais
e de emergência e a necessidade de racionalizar os consumos de energia e os custos associados,
estando estes dois propósitos associados à sustentabilidade da entidade gestora, ao
desenvolvimento sustentável da comunidade e à proteção do ambiente.
Atualmente, existem diversas técnicas/soluções de otimização dos sistemas elevatórios, entre
elas, a instalação de bombas mais eficientes, a introdução de uma bomba de pequena capacidade
(pony pump), a instalação de variadores de velocidade, etc. Contudo, apenas é possível identificar
a solução ideal, através da realização de uma avaliação global ao funcionamento do sistema, de
forma a que a melhor solução seja adaptada às características específicas de cada sistema
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elevatório. É neste sentido que foi realizada uma avaliação de desempenho aos sistemas
elevatórios de Vilamoura e Vila Sol, com vista à identificação das medidas de melhoria do
desempenho e de otimização energética.

2. CARACTERIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES
2.1. Enquadramento
Vilamoura é um dos maiores complexos turísticos da Europa, posicionando a sua oferta para o
segmento médio a elevado. Desde novembro de 2011, tornou-se a primeira grande área turística
totalmente certificada, uma vez que as infraestruturas e o espaço público do território, sob gestão
da Inframoura - Empresa de Infraestruturas de Vilamoura, E.M. (Inframoura), receberam a
certificação em Qualidade e Ambiente.
A Inframoura iniciou, em 2007, a sua atividade em pleno, tendo por missão prestar um serviço de
excelência na gestão, conservação e manutenção de todos os espaços públicos, respeitando o
ambiente num registo de qualidade e de sustentabilidade económico-financeira, que garante
elevados padrões de vida na zona de Vilamoura e Vila Sol.
A operação da Inframoura, enquanto entidade gestora em baixa, é caraterizada por uma forte
sazonalidade, conforme evidencia a figura 3, onde são apresentados os volumes de água
mensalmente adquiridos à entidade em alta, nos anos de 2008 a 2018, e a partir do qual se
constatam os diferentes padrões de solicitação e consumo a que o sistema está sujeito, com a
concentração de cerca de 60% dos consumos em apenas 4 meses (junho a setembro).
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Figura 3 – Volumes de água adquirida mensalmente [2008 a 2018]

2.2. Instalações de abastecimento de água
O sistema de abastecimento de água gerido pela Inframoura é composto por dois sistemas
independentes, Vilamoura e Vila Sol.
O sistema de abastecimento de água de Vilamoura é constituído por um reservatório apoiado,
três reservatórios elevados, seis estações hidropressoras, EH1, EH2, EH3, EH4, Eh5 e EH6 e uma
estação elevatória, EEA3. A estação elevatória possui cindo grupos eletrobomba, instalados em
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paralelo (4+1 reserva). A hidropressora H1 possui três grupos eletrobomba (2+1 reserva), a EH2
quatro grupos eletrobomba (3+1 reserva), a EH3 possui três grupo eletrobomba (2+1 reserva), a
EH4 dois grupos eletrobomba (1+1 de reserva), a EH5 três grupos eletrobomba (2+1 reserva),
todos instalados em paralelo e a EH6 possui apenas um grupo eletrobomba.
O sistema de abastecimento de água de Vila Sol é constituído apenas por um reservatório apoiado
e uma estação hidropressora, sendo esta última constituída por quatro grupos eletrobomba
instalados em paralelo (3+1 de reserva).

2.3. Instalações de águas residuais domésticas
O sistema de drenagem de águas residuais é constituído por treze estações elevatórias, dez em
Vilamoura e três em Vila Sol, designadamente, em Vilamoura, a EEAR Alameda da Praia da Marina,
com 3 grupos eletrobomba submersíveis (2+1), a EEAR Vilamarina, com 3 grupos eletrobomba
instalados a seco (2+1), EEAR CCMV, com 2 grupos eletrobomba instalados a seco (1+1), a EEAR
Aldeia do Mar, com 3 grupos eletrobomba instalados a seco (2+1), a EEAR Serviços Técnicos, com
2 grupos eletrobomba submersíveis (1+1), a EEAR Praia da Falésia, com 2 grupos eletrobomba
submersíveis (1+1), a EEAR Aldeia Hípica, com 2 grupos eletrobomba submersíveis (1+1), a EEAR
Praia da Marina, com 2 grupos eletrobomba submersíveis (1+1), a EEAR Jardins Vitória, com 2
grupos eletrobomba submersíveis (1+1) e a EEAR Canais do Golfe com 2 grupos eletrobomba
submersíveis (1+1). Vila Sol é constituída pelas EEAR Vila Sol 1, EEAR Vila Sol 2 e EEAR Vila Sol 3,
todas com 2 grupos eletrobomba submersíveis (1+1).

3. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO
Os sistemas elevatórios de água ou águas residuais são instalações com elevada atividade que
geram um consumo intensivo de energia, sendo determinante a garantia do cumprimento dos
requisitos de desempenho das mesmas.
As características destes sistemas são, contudo, selecionadas com base na pouca informação
disponível na fase de projeto, na maior parte das vezes baseada em estimativas.
No que toca aos equipamentos, considera-se a informação dos fabricantes, referente a condições
ideais de desempenho e que, naturalmente, não incorporam os condicionalismos dos sistemas
onde vão ser instalados. Em relação ao sistema, considera-se a definição de um ponto ou gama de
operação, assumindo-se características de funcionamento hidráulico do sistema, nomeadamente
ao nível da quantificação de perdas de carga que, em muitas situações, acabam por ser bastante
distintas do que se verifica já em funcionamento.
Acresce, a todas estas dificuldades, a inevitável deterioração do desempenho do equipamento,
mais ou menos acentuada ao longo do tempo que, além de influenciar os custos de manutenção
associados e, em casos mais extremos, o seu período de vida útil, constitui uma fonte adicional de
ineficiência, aumentando o consumo de energia.
O presente trabalho centrou-se, assim, na caracterização do funcionamento real dos 21 sistemas
elevatórios de Vilamoura e Vila Sol, com vista à definição de medidas de melhoria de desempenho
e otimização energética. Não obstante, tal como salientado nos pontos anteriores, os sistemas em
causa apresentam características muito diversas (localização no sistema global, capacidade,
volumes elevados, consumos de energia), razão pela qual foi considerada uma abordagem de
avaliação faseada em função do potencial de otimização.
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Assim, a metodologia seguida considerou a divisão dos trabalhos em duas fases: i) Fase A –
Avaliação e Diagnóstico; e ii) Fase B – Análise detalhada, apresentadas nos pontos seguintes.

3.1. Fase A – Caracterização e diagnóstico do funcionamento das instalações
A primeira etapa, Fase A, foi realizada em colaboração com a Agência Regional de Energia do
Algarve – AREAL, e correspondeu à caracterização macro do funcionamento das 21 instalações.
O principal objetivo foi de caracterização dos níveis de poupança potencial que poderiam ser
atingidos com a implementação de possíveis soluções de otimização energética nas diferentes
instalações, identificando, igualmente, aquelas em que se considerava relevante aprofundar a
análise (Fase B), para maior detalhe na definição de medidas de otimização.
Sendo apresentados os principais resultados no tópico 4, refira-se, no entanto, que, a nível de
metodologia, considerou-se a realização das seguintes tarefas nesta Fase A (4):
• Avaliação do histórico de funcionamento do sistema (2017, 2018);
• Visita à totalidade das instalações;
• Campanha de medição de potência elétrica absorvida (e de caudal e pressão, sempre que
possível, para as condições da instalação);
• Avaliação dos equipamentos instalados face às características da instalação;
• Identificação de possíveis medidas de otimização;
• Elaboração de relatório específico por instalação.

Figura 4 – Fotos representativas do trabalho de campo de avaliação e realização de medições
expeditas na campanha de visita a todas as instalações na Fase A do presente trabalho
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3.2. Fase B – Avaliação de desempenho real e avaliação de soluções de otimização
Numa segunda etapa (Fase B), consideraram-se os 4 sistemas elevatórios mais relevantes para a
EG e/ou com maior potencial de otimização, para os quais foi implementada uma análise
complementar, baseada na avaliação de desempenho real dos sistemas, segundo o preconizado
nas normas ISO EN 9906 e 14414.
A análise detalhada ao desempenho de sistemas elevatórios teve como objetivo a caracterização
pormenorizada do seu estado atual de funcionamento, tanto ao nível dos grupos eletrobomba,
como do circuito hidráulico que o compõe. Este conhecimento determinará a identificação de
oportunidades de otimização nas diferentes componentes de custos do ciclo de vida do sistema
elevatório e permitirá, igualmente, fornecer informação mais detalhada para a avaliação do
problema registado e definição de possíveis soluções.
Decorrente dos resultados obtidos na Fase A, as instalações em que se considerou a realização da
avaliação de Fase B foram: a EEA3, a EH Vila Sol, a EEAR Alameda da Praia da Mariana e a EEAR
Vilamarina (5).

EEA3

EH Vila Sol

EEAR Alameda da Praia da Marina

EEAR Vilamarina

Figura 5 – Sistemas elevatórios que foram alvo da avaliação mais detalhada da Fase B
Em qualquer destas instalações, o teste de desempenho aos grupos eletrobomba foi realizado de
acordo com o método convencional e no cumprimento do especificado na EN ISO 9906, sendo
que as variáveis principais para a descrição do funcionamento dos grupos eletrobomba foram: (i)
a altura de elevação (m) – H, (ii) a Potência elétrica do conjunto motor + bomba (kW) - PGr, (iii) a
Eficiência global (%) – η e (iv) o Caudal volumétrico (l/s) – Q.
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A realização dos testes de desempenho pelo método convencional implicou assim a determinação
simultânea e sincronizada da potência absorvida pelo motor, da medição da pressão a montante
e a jusante do equipamento e do caudal volumétrico bombeado.
Refira-se que, para a aferição da altura de elevação, no caso das EEAA, foi instalado um sensor de
pressão na aspiração, tendo sido medida a respetiva distância entre o sensor e o piso do edifício,
para referenciação. No caso das EEAR, por sua vez, foi utilizada uma sonda hidrostática
submersível, mergulhada no poço de bombagem, tendo sido, igualmente, medida a distância
entre o sensor e o piso do edifício.
Foram, ainda, contabilizadas as perdas de carga entre a secção de medição de pressão na
aspiração (p1) e a de compressão (p2). Essa contabilização, prevista na norma ISO 9906, foi feita
atendendo: (i) à componente contínua, considerando a rugosidade da tubagem, uma viscosidade
cinemática de 1.0 x 10-6 m2/s e os comprimentos e diâmetros respetivos; e, ainda, (ii) à
componente localizada, de acordo com as singularidades presentes em cada instalação.
Refira-se, igualmente, que, durante o período de realização do teste, os grupos eletrobomba
testados foram operados de forma individual, em simultâneo, e na gama de funcionamento da
variação de velocidade existente (se aplicável), de acordo com o esquema de operação
identificado para os mesmos.
Além disso, foi realizada, em todas as instalações, uma aferição da curva característica de cada
instalação, tendo por base a avaliação do desnível geométrico a vencer a avaliação dos pontos de
funcionamento reais dos grupos testados.
Os principais resultados serão apresentados no ponto seguinte, sendo que, ao nível da
metodologia seguida, as principais tarefas realizadas na Fase B foram:
• Realização de teste de desempenho, segundo os princípios e recomendações da norma
EN ISO 9906 (teste convencional);
• Avaliação da gama de funcionamento usual (frequências, nº de G.E em simultâneo, etc.);
• Aferição dos níveis de perdas de carga da instalação (contínuas e localizadas);
• Avaliação hidráulica do funcionamento do sistema (incluindo ao nível da conceção do
circuito hidráulico e condições de admissão aos grupos);
• Quantificação de indicadores de eficiência energética;
• Avaliação de soluções de otimização energética;
• Elaboração de relatório.

4. POTENCIAL DE OTIMIZAÇÃO
A identificação de oportunidades de otimização energética dependerá, essencialmente, da
capacidade de adaptação do sistema às necessidades reais de bombeamento, com a consequente
redução das perdas de carga no sistema e a possibilidade de funcionar com níveis elevados de
eficiência global, no espectro do regime adequado de funcionamento dos grupos eletrobomba.
Importa, desde logo, destacar que os grupos instalados terão de possuir um desempenho
compatível com as características reais de funcionamento no sistema elevatório, seja ao nível das
características físicas (desnível a vencer, perdas de carga nas condutas, perturbações ao
escoamento, etc.), seja ao nível das necessidades de elevação, nomeadamente, no que diz
respeito aos caudais a fornecer pelo sistema, função dos consumos na rede, no caso dos sistemas
de água, ou dos caudais afluentes, no caso dos sistemas de águas residuais.
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Nesse sentido, as avaliações realizadas in loco, quer na Fase A, de caracterização e diagnóstico,
quer na Fase B, mais detalhada e focada na definição de soluções de otimização, foram primordiais
para a identificação do potencial de otimização em causa nas diferentes instalações.

4.1. Resultados da Fase A
Fruto da análise da informação recolhida para as 21 instalações, foi possível caracterizar a
relevância dos diversos sistemas ao nível operacional e também de consumo de energia.
Tomando por base os dados de 2017, foi possível concluir que, do espectro de consumos totais de
energia verificados nas instalações elevatórias de água (EEAA), as instalações EEA3, EH Vila Sol,
EH2 e EH5 representam cerca de 86.5% da energia total consumida, correspondendo a um total
de cerca de 51.000€/ ano (Figura 66).

Figura 6 – Parcelas de consumos anuais de energia para as 8 EEAA avaliadas
Por outro lado, no que diz respeito às instalações elevatórias de águas residuais (EEAR), as
instalações mais representativas correspondem às instalações Alameda Praia da Marina,
Vilamarina, CCMV e Aldeia do Mar que, tomando mais uma vez por base os dados de consumos
de 2017, correspondem a cerca de 83% do consumo total de energia das EEAR e representam
cerca de 9.000€/ano (Figura 7).
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Figura 7 – Parcelas de consumos anuais de energia para as 13 EEAR avaliadas
Ao nível da avaliação dos sistemas, foi possível verificar, tanto para as EEAA como para as EEAR,
uma grande variabilidade de funcionamento entre verão e inverno, fruto da elevada sazonalidade
da região, que acaba por condicionar, de forma significativa, a eficiência dos sistemas. Nesse
sentido, verifica-se que, face ao dimensionamento para as maiores solicitações aos sistemas ser
no período de verão, existe potencial de otimização, em especial no período de Inverno.
A título de exemplo, apresenta-se na Figura 8, um resultado da campanha de medições expeditas
realizada no âmbito da Fase A, em que se procurou caracterizar o funcionamento dos grupos com
base em medições de potência, caudal e pressão, sempre que possível.

Figura 8 – Exemplo (EH3) de avaliação das medições efetuadas na Fase A
De seguida, apresentam-se as principais conclusões obtidas na avaliação da Fase A, ao nível dos
EEAA, são:
• Período médio (anual) de funcionamento elevado: 21.4h/dia.
• Consumos de água muito reduzidos no período de inverno, que condicionam a eficiência
dos sistemas numa parte significativa do ano.
• Potencial de otimização que reside, fundamentalmente, no ajuste às necessidades de
Inverno;
• Deverá ser avaliada a possibilidade de ajuste da parametrização de funcionamento de
alguns grupos hidropressores (pressão à saída, frequência mínima de funcionamento,
etc.), que poderá representar poupanças entre 30 a 65% (no período de inverno);
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•

A alternativa poderá passar pela instalação de bombas de menor capacidade, que
assegurem os caudais mais reduzidos, com maiores eficiências, perspetivando-se
poupanças entre 15 e 70% e payback entre 3 e 12 anos.

De forma resumida, apresentam-se, na Tabela 1, as principais conclusões e recomendações para
as 8 EEAA avaliadas.

Instalação

Tabela 1 – Principais resultados Fase A, por instalação (EEAA)
Indicador
ERSAR global Conclusões/ possíveis soluções
kWh /m3.100m

EEA3

0.46

• Maior consumidor de energia;
• Reformulação já prevista no início dos
trabalhos;
• Diagnóstico e avaliação de possíveis soluções
realizado com avaliação de Fase B
(contributos para projeto de reformulação).

EH Vila Sol

0.51

• 3 dos 4 G.E. com diferentes capacidades;
• Grupo 4 (menor dimensão) com maior
degradação e funcionamento contínuo;
• Escalonamento de capacidades poderá ser
otimizado;
• A avaliar mais em detalhe na Fase B.

EH2

0.77
(H est.)

• Sem medição de pressão à entrada;
• Algum desgaste (redução de eficiência de
cerca de 15%);
• Substituição por grupos mais eficientes, no
final de vida útil;
• Eventual redução da pressão à saída (para 4bar
- poupanças até 30% no inverno).

EH5

1.47

EH1

1.56

• Funcionamento desadequado no inverno
(eficiências de cerca de 15%);
• Alteração da parametrização da EH5, poderia
permitir redução em 60% no inverno (a
avaliar);
• Substituição de 1 grupo por bomba mais
pequena com poupança similar (payback<4
anos).
• Funcionamento desadequado no inverno
(eficiências<20%);
• Substituição do grupo 3 por bomba mais
pequena (poupanças até 65% no inverno), com
payback de 6 anos.
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EH4

2.69
(H est.)

EH3

2.88

EH6

0.58
(H est.)

• Sem medição de pressão à entrada;
• Funcionamento desadequado no
inverno (eficiências < 15%);
• Alteração da parametrização da EH4
poderia permitir redução até 60% no
inverno (a avaliar);
• Instalação de 1 grupo de menor
capacidade (poupanças até 70% no
inverno - payback < 4 anos).
• Funcionamento desadequado no
inverno (eficiências inferiores a 13%);
• Alteração da parametrização da EH3
poderia permitir redução até 80% no
inverno (a avaliar);
• Substituição de 1 grupo, por bomba
menor (poupança até 70% no inverno
- payback de 5 anos).
• Sem medição da pressão à entrada;
• Funcionamento variável verão e
inverno (pressão na rede);
• Alguma degradação (redução de
eficiência superior a 10%);
• Substituição por novo G.E. acoplado a
VSD (poupança estimada de 20% e
payback de 3 anos).

Por outro lado, no caso das EEAR, apesar de o inverno normalmente acarretar um aumento de
caudais de afluências indevidas, tal não se verifica de forma particularmente significativa na região
do Algarve (fruto, também, dos níveis de pluviosidade mais reduzidos), pelo que as principais
conclusões obtidas na avaliação da Fase A, ao nível dos EEAR, são:
• Período médio (anual) de funcionamento bastante reduzido: 1.5h/dia.
• A necessidade de garantia de capacidade (verão), implica um sobredimensionamento
para períodos de menor afluência;
• Existe potencial de otimização (no inverno) mas implica investimento (novos grupos), o
que, na maioria das instalações não se justifica pelos consumos de energia;
• Para cada instalação apresentam-se sugestões de características para a aquisição de
novos equipamentos, aquando do final do período de vida útil (possíveis poupanças de
energia no futuro);
• Em algumas instalações, sugere-se a subida do nível de arranque (bóia), pelo menos no
período de menor afluência, reduzindo o número de arranques e melhorando o
funcionamento dos grupos.
De forma resumida, apresentam-se, na Tabela 2, as principais conclusões e recomendações
obtidas na fase A para as 13 EEAR avaliadas.
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Tabela 2 – Principais resultados Fase A, por instalação (EEAR)
Indicador
Instalação
Conclusões/ possíveis soluções
ERSAR global
kWh /m3.100m

Alameda Praia da Marina

0.47
(H est.)

• Sistema recentemente reformulado, incluindo
a instalação de 1 grupo de menor capacidade
(GE3);
• Funcionamento isolado dos G.E.1 e 2, a 50 Hz,
com risco de degradação precoce;
• A definir de gama de operação ideal;
• Avaliação mais em detalhe na Fase B.

Vilamarina

0.76
(H est.)

• Sistema com reformulação prevista;
• Grupos com capacidade excessiva, até no
verão;
• Substituição por novos grupos;
• Aferição de características ideais de elevação;
• Avaliação mais em detalhe na Fase B.

CCMV (Centro Comercial)

0.58
(H est.)

• Sistema recentemente reformulado, com VSD;
• Variação de velocidade permitirá ajuste às
características do sistema;
• Motores elétricos com eficiência reduzida
(77%), face ao expectável (86% - IE3).

Aldeia do Mar

0.55
(H est.)

• Grupos com degradação ligeira;
• Capacidade excessiva, até no verão;
• Substituição por novos grupos, aquando do
final do período de vida útil (redução até 15%);
• Subida da boia de arranque no poço (10cm
reduz 20% dos arranques).

Vila Sol 2

0.98
(H est.)

Vila Sol 1

1.11
(H est.)

• Grupos com capacidade excessiva, até no
verão;
• Eficiências reduzidas (abaixo de 30%), devido
às características (Vortex e dimensão máxima
de partículas - 80mm);
• Substituição por grupos de menor capacidade
(ex. 7l/s), no final da vida útil (redução até
30%).
• Grupos com degradação ligeira;
• Capacidade excessiva, até no verão;
• Substituição por grupos de menor capacidade
(ex.5l/s), no final da vida útil (redução até
20%);
• Subida da boia de arranque no poço (10cm
reduz 50% dos arranques).
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Serviços Técnicos

0.85
(H est.)

Praia da Falésia

2.58
(H est.)

Aldeia Hípica

0.453
(H est.)

Praia da Marina

1.11
(H est.)

Vila Sol 3

1.11
(H est.)

Jardins Vitória

0.94
(H est.)

• Grupos com capacidade excessiva, até no
verão;
• Provável degradação;
• Substituição por grupos de menor capacidade
(ex. 5l/s), no final da vida útil (redução até
60%);
• Regulação do tamisador no inverno para
redução de consumo de energia.
• Grupos com eficiência muito reduzida (13% funcionamento a 196% do BEP);
• Capacidade excessiva, até no verão;
• Substituição por grupos mais adequados, no
final da vida útil (redução até 50%).

• Grupos com capacidade excessiva, até no
verão;
• Provável degradação;
• Substituição por grupos de menor capacidade
(ex. 20l/s), no final da vida útil (funcionamento
mais adequado);
• Subida da boia de arranque no poço (20cm
reduz 50% dos arranques).
• Grupos com eficiências reduzidas (abaixo de
30%), devido às características (Vortex e
dimensão máxima de partículas 80mm);
• Capacidade excessiva, até no verão;
• Substituição por grupos de menor capacidade
(ex. 4-5l/s), no final da vida útil (redução até
15%).
• Grupos com capacidade excessiva, até no
verão;
• Provável degradação;
• Eficiências reduzidas (abaixo de 35%), devido
às características (Vortex e dimensão máxima
de partículas - 80mm);
• Substituição por grupos de menor capacidade
(ex. 5l/s), no final da vida útil (redução até
25%).
• Grupos com capacidade excessiva, até no
verão;
• Eficiências reduzidas (abaixo de 30%), devido
às características (Vortex e dimensão máxima
de partículas - 80mm);
• Substituição por grupos de menor capacidade
(ex. 4-5l/s), no final da vida útil (redução até
20%);
• Subida da boia de arranque no poço (10 cm
reduz nº arranques em 30%).
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Canais de Golfe

1.39
(H est.)

• Grupos com capacidade excessiva, até no
verão (1 arranque por dia, em média);
• Provável degradação;
• Eficiências reduzidas (abaixo de 25%), devido
às características (Vortex e dimensão máxima
de partículas - 80mm);
• Substituição por grupos de menor capacidade
(ex. 4-5l/s), no final da vida útil (redução até
35%).

4.2. Resultados da Fase B
De acordo com os resultados obtidos na Fase A, bem como atendendo ao grau de importância
(relevância para o sistema e nível dos consumos de energia), foi considerada a avaliação em mais
detalhe (Fase B) das instalações: (i) EEA3, (ii) EH Vila Sol, (iii) EEAR Alameda Praia da Marina e (iv)
EEAR Vilamarina.
Essa avaliação incluiu a realização de testes de desempenho aos grupos elevatórios de acordo com
a metodologia descrita no ponto 3, tendo sido utilizados sensores de pressão, analisador de
energia e equipamento portátil de medição de caudal, bem como o equipamento de precisão P22P
do fabricante ROBERTSON TECHNOLOGY Pty Ltd, que permite a recolha e processamento, em
simultâneo, da informação.
Refira-se ainda que, no caso da EH Vila Sol, o medidor de caudal fixo não possui as condições ideais
de instalação (diâmetro elevado, trecho reto a jusante de curta dimensão), verificando-se uma
flutuação de valores muito significativa em especial no funcionamento dos grupos de menor
capacidade (velocidades de escoamento reduzidas, abaixo dos limiares definidos para precisão
0.5%). Por outro lado, os caudalímetros portáteis testados (ultrassónicos e doppler) aquando da
Fase A não permitiram obter melhores resultados.
Nesse sentido, como existe uma intervenção prevista para introdução de novo medidor fixo em
condições mais adequadas, o ensaio mais completo da EH Vila Sol será realizado já com as novas
condições de funcionamento, razão pela qual não se apresentam, no presente trabalho, os
resultados correspondentes a essa instalação.

4.2.1. EEA3
Em relação à instalação EEA3, refira-se que a mesma já possui um período de funcionamento de
cerca de 40 anos, pelo que está prevista uma reabilitação da mesma. Não obstante, considerouse desde logo a realização de uma avaliação mais detalhada (Fase B), de forma a obter inputs para
o projeto de reabilitação em curso, tendo em vista avaliação das características atuais e a
identificação de possíveis medidas de otimização, uma vez que corresponde à instalação com
maior consumo de energia.
No que diz respeito aos resultados, apresentam-se na Figura 9, os dados obtidos no teste de
desempenho de um dos grupos (G.E.1) face às características dos grupos novos. Refira-se que, no
caso da presente instalação, não foi possível obter as curvas características originais, pelo que se
considerou a comparação com grupos novos, de idênticas características.
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Figura 9 – Exemplo de resultados da avaliação de desempenho (Fase B) para a EEA3 (G.E.1)
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A nível de conclusões, é possível verificar que os grupos instalados apresentam um funcionamento
(capacidade) adequado às características do sistema. Todavia, os níveis de eficiência globais
rondam os 60%, ficando bastante abaixo do que é possível obter atualmente (75-80%).
Assim, a substituição por novos grupos, de características similares, deverá permitir obter
poupanças na ordem dos 20% (5000€/ano) sendo que, com os novos grupos, já deverá ser possível
atingir os níveis de boa eficiência energética para a instalação (indicador ERSAR AA13ab).
A avaliação realizada permitiu ainda obter informação técnica relevante para apoiar o projeto de
reformulação da EEA3, nomeadamente:
• Aferição da curva característica da instalação (variação da altura de elevação em função
do caudal);
• Avaliação das condições de pressão na aspiração e definição de níveis mínimos a garantir
no reservatório de montante para evitar problemas de cavitação;
• Sugestões de pormenores para o circuito de aspiração, de forma a reduzir problemas de
recirculação/ turbulência na entrada dos G.E., minimizando possíveis causas de
degradação dos equipamentos.

4.2.2. EEAR Alameda Praia da Marina
De acordo com as campanhas de medições (Fase A) realizadas, foi possível verificar que esta EEAR,
apesar de sujeita a uma reformulação recente, apresenta um funcionamento isolado dos grupos,
a 50Hz, demasiado afastado do ponto de máxima eficiência, o que representa um risco de
degradação precoce dos equipamentos.
Como tal, apesar de estes grupos possuírem variadores de velocidade e de um dos grupos já ter
sido substituído, anteriormente, por outro de características distintas, precisamente por se ter
detetado um funcionamento desadequado, considerou-se importante a aferição da gama de
operação ideal, de modo a promover a otimização do seu funcionamento, com vista à minimização
do consumo de energia e também à prevenção de eventuais necessidades de manutenção.
Os resultados obtidos no teste de desempenho confirmam o bom estado dos grupos 1 e 3, com
eficiências globais na ordem dos 67%. Não obstante, verificou-se que o grupo 2 apresentou uma
redução de capacidade e eficiência não expectável e que deverá ser verificada.
Além disso, foi possível comprovar que o sistema foi concebido para garantir uma boa eficiência
em situações de afluências elevadas (67% com 2 grupos em simultâneo), mas à custa de um
comportamento deficitário nas situações de menores caudais.
Por outro lado, o G.E.3 (de menor capacidade, instalado posteriormente, fruto de um
comportamento menos adequado da instalação) revelou possuir características mais adequadas
(altura de elevação) para o funcionamento isolado.
Foi, igualmente, possível verificar que o esquema de variação de velocidade implementado é
vantajoso, permitindo uma redução dos consumos até cerca de 20%.
Não obstante, fruto da avaliação realizada, foi possível aferir que, no caso dos G.E.1 e 2, o mesmo
deverá ser limitado (min. de 40Hz), de modo a manter os G.E. em gamas de funcionamento
adequadas e com consumos de energia mais reduzidos (Figura 10).
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Energia específica G.E. 1 e 2

Energia específica G.E. 3

Figura 10 – Avaliação de energia específica para diferentes frequências de funcionamento (G.E.1
e 2 e G.E.3)

4.2.3. EEAR Vilamarina
A avaliação da instalação de Vilamarina justificou-se pelo facto de corresponder à instalação de
águas residuais com o segundo maior consumo de energia, a nível anual, e também pelo facto de
os indicadores de eficiência estarem abaixo do expectável.
Para além da questão anterior, verificou-se ainda existir uma grande diferença de funcionamento,
devido ao facto de existirem dois grupos instalados de capacidades muito distintas e foi também
apontada pela EG, a intenção de reformulação desta instalação, pelo que a sua avaliação mais
detalhada, possibilitaria, igualmente, fornecer informação relevante para o projeto de
reformulação.
Assim, os resultados obtidos apontam para um estado satisfatório dos grupos, face às
características originais, devendo notar-se, todavia, que os níveis de eficiência reais são
relativamente reduzidos (G.E.2 – 37% e G.E.3 – 52%), o que explica a menor performance ao nível
dos indicadores de eficiência energética (em particular o indicador ERSAR AR10ab). Tal facto devese, contudo, às características dos próprios G.E. (com impulsores Supervortex ou monocanal e
dimensão máxima de partículas de passagem na ordem dos 100 ou 80mm, respetivamente),
verificando-se, inclusivamente que, a quase ausência de degradação dever-se-á a essas
características.
A avaliação realizada permitiu também obter informação técnica relevante para auxiliar o projeto
de reformulação da EEAR Vilamarina (Figura 11):
• Aferição do desnível geométrico a vencer;
• Definição da curva característica da instalação (variação da altura de elevação em função
do caudal);
• Avaliação das condições de pressão na aspiração e definição de níveis mínimos de
submergência a garantir;
• Sugestões de pormenores para o circuito de aspiração, de forma a reduzir eventuais
problemas de recirculação/ turbulência na entrada dos G.E., podendo minimizando
possíveis causas de degradação dos equipamentos.
Para além da informação descrita anteriormente, foi possível fornecer sugestões de configuração
para futuro, nomeadamente de garantia de caudal máximo, com 3 grupos em simultâneo,
alterando a configuração atual (1+1), com características diferenciadas, de manutenção de uma
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dimensão máxima de passagem de partículas de 80 mm, procurando que o funcionamento isolado
(40-50 m3/h) garanta uma eficiência de 60% ou superior (impulsor monocanal).
Nestas condições será expectável uma poupança de cerca de 25% em relação à situação atual
(acima de 400€/ano), não se justificando, pelas características da instalação (altura de elevação),
a implementação de VSD’s, a menos que se pretenda uma eventual melhoria no controlo dos
efeitos de choque hidráulico.

a) Aferição do desnível geométrico

b) Aproximação da CCI

c) Proposta de alteração das
condições de aspiração

Figura 11 – Exemplo de dados relevantes para novo projeto resultado da avaliação realizada

5. CONCLUSÕES
A avaliação de desempenho de sistemas elevatórios permite conhecer o funcionamento real deste
tipo de sistemas, bem como as suas principais condicionantes, ao nível do equipamento ou do
sistema, constituindo-se assim como a base fundamental para avaliação do potencial de
otimização energética.
De facto, verificou-se que os sistemas avaliados apresentam, de forma geral, características
adequadas ao período de maiores solicitações (verão), mas com significativas limitações de
funcionamento durante o resto do ano.
Nesse contexto, foi possível confirmar que os consumos de energia mais significativos nos
sistemas elevatórios de abastecimento de água conduzem a que o potencial de poupança nas
EEAA no período de inverno possa justificar o investimento em alterações às instalações.
No entanto, e no que diz respeito às EEAR, o retorno limitado na maior parte destas justificará
apenas eventuais alterações nas mesmas, incluindo ao nível do equipamento, aquando do final da
sua vida útil.
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Por outro lado, ao ter sido realizada uma avaliação da totalidade dos sistemas elevatórios sob
gestão da Inframoura, torna-se possível identificar algumas semelhanças entre as diversas
instalações, potenciando uma eventual economia de escala na implementação de soluções de
otimização.
Assim, em relação à avaliação realizada, refira-se que foi possível identificar um conjunto de
medidas que permitem otimizar o funcionamento dos sistemas, não só ao nível dos consumos de
energia, mas por redução do risco de manutenções precoces devido a degradação acentuada dos
equipamentos.
Por fim, refira-se que a avaliação e caracterização do funcionamento das instalações de acordo
com o estipulado nas normas ISO EN 9906 e 14414, permitiu não só caracterizar, de uma forma
mais profunda, as possíveis soluções de otimização energética que poderiam ser adotadas, como
fornecer informações úteis para projetos de reabilitação, atendendo: (i) à caracterização das
solicitações de funcionamento, (ii) aos reais níveis de perdas de carga verificados e (iii) ao foco na
otimização energética do sistema.
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