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RESUMO 

 
A cavitação é, habitualmente, originada pela diminuição da pressão do fluido abaixo da pressão 
de vapor, provocando a formação de cavidades na massa líquida. O colapso das mesmas é 
acompanhado da libertação de uma quantidade elevada de energia o que, caso ocorra na 
proximidade de uma superfície, provoca danos na área onde se verifica o impacto. 
 
O sistema elevatório EE1 é responsável pela elevação da totalidade do volume de água produzido 
na ETA de Areias de Vilar. O sistema foi equipado com 3 grupos centrífugos de dupla aspiração, 
tendo vindo a apresentar um custo de manutenção superior ao expectável, provavelmente pelo 
funcionamento sem as condições desejáveis na aspiração.  
 
Neste contexto, a Águas do Norte definiu um plano de trabalhos para a caracterização do 
problema e definição de soluções. O início dos trabalhos consistiu na realização de testes de 
cavitação aos grupos, prosseguindo-se com a implementação de um plano de monitorização das 
condições de carga absoluta requerida (NPSHR) e disponível (NPSHA). Numa fase seguinte, 
procedeu-se à avaliação do tipo de danos nos grupos, bem como à análise do circuito de aspiração. 
Por último, procedeu-se à avaliação das condições do escoamento no tanque de alimentação 
recorrendo-se à construção de um modelo em CFD. 

 
Palavras-chave: degradação de impulsores e voluta, NPSH, testes de desempenho, condições de 

aspiração.  
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1. INTRODUÇÃO 
 

A cavitação é, habitualmente, originada pela diminuição da pressão do fluido abaixo da tensão de 

vapor, associada à aceleração no interior do grupo. Nesta situação, verifica-se a formação de 

cavidades dentro da massa líquida, fenómeno que normalmente se designa por cavitação. 

Posteriormente, esta mistura (fase líquida e fase gasosa) desloca-se ao longo do impulsor para 

áreas de maior pressão, provocando, após a subida da pressão acima da tensão do vapor, o 

colapso das cavidades anteriormente formadas. Este processo é acompanhado da libertação de 

uma quantidade elevada de energia o que, caso estas implosões ocorram na proximidade de uma 

superfície sólida, provoca uma variação local e instantânea de quantidade de movimento, 

correspondendo a uma aceleração do fluido contra a superfície sólida, com danos na área do 

impulsor onde se verifica o impacto. 
 
O sistema elevatório EE1 é responsável pela elevação da totalidade do volume de água produzido 
na ETA de Areias de Vilar. Para garantir a elevação de um volume médio diário de 
aproximadamente 80.000 m3/dia o sistema foi equipado com 3 grupos centrífugos de dupla 
aspiração, correspondendo ao modelo 350LNN725 do fabricante FLOWSERVE, com um ponto de 
funcionamento nominal de 3240 m3/h e uma altura de elevação de 133 m.  
 

  

a) edifício da estação elevatória b) Interior da estação elevatória  
Figura 1 – Instalação elevatória da EE1 na ETA de Areias de Vilar 
 
Os grupos têm vindo a apresentar uma redução de eficiência hidráulica e um custo de manutenção 
superior ao expectável, provavelmente pelo funcionamento sem as condições desejáveis na 
aspiração. Neste contexto, a Águas do Norte definiu um plano de trabalhos para a caracterização 
do problema e definição de soluções. 

 
A primeira etapa consistiu na realização de testes de cavitação, tendo por base a EN ISO 5198. 
Numa segunda fase, foi definido um plano de monitorização com o objetivo de avaliar as 
condições reais na aspiração dos grupos eletrobomba, partindo da aferição ao longo do tempo da 
carga absoluta requerida (NPSHR) e disponível (NPSHA). Numa última fase, procedeu-se à avaliação 
do tipo de danos verificados nos componentes hidráulicos dos grupos (impulsores e voluta), bem 
como à análise hidráulica dos circuitos de aspiração.  
 
Por último, verificou-se que a estrutura de aspiração no reservatório apresenta um conjunto de 
insuficiências relevantes, principalmente porque não é garantida uma distância suficiente sem 
qualquer obstáculo ou perturbação ao escoamento. Para avaliação das condições de aspiração 
recorreu-se à construção de um modelo em CFD, focado na variação espacial do vetor velocidade 
e do escalar da turbulência. 
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Nos pontos seguintes apresentam-se, em mais detalhe, os principais procedimentos levados a 
cabo em cada uma das fases indicadas, bem como as principais conclusões obtidas. 

 
2. TESTE DE CAVITAÇÃO 
 
O teste de cavitação foi realizado ao grupo eletrobomba instalado na posição nº1 (grupo nº2 - SN 
114802), por este apresentar o melhor desempenho do conjunto, com água potável e nas 
condições atuais de instalação, de acordo com o especificado na EN ISO 5198. 
 
A análise do fenómeno da cavitação em grupos eletrobomba pode ser realizada por dois métodos 
distintos: i) garantir que os grupos eletrobomba, instalados num sistema elevatório específico, 
não apresentam uma degradação do seu desempenho por fenómenos da cavitação, no âmbito do 
seu funcionamento normal, isto é, para a gama expectável de NPSHA; ou ii) a análise é centrada 
da definição do limite a partir do qual é visível o efeito de cavitação, reduzindo progressivamente 
o NPSH disponível, e verificando a correspondência com a curva de NPSH requerido, apresentada 
pelo fabricante. No caso da EE1 não se considerou desejável reduzir os níveis de NPSH abaixo dos 
valores verificados na exploração corrente do sistema, optando-se pelo primeiro método de 
avaliação. 
 
Genericamente um sistema elevatório com uma configuração em circuito aberto, como se verifica 
na situação analisada, implica que o teste de cavitação esteja associado a uma variação conjunta 
da altura de elevação e caudal volumétrico. Neste contexto, pode optar-se por três metodologias 
distintas (Figura 2), face ao modo de alteração da curva característica da instalação, sendo: 

• Tipo 1 – A variável independente é a válvula de seccionamento na compressão, mantendo-
se constante o estado da válvula de seccionamento na aspiração.  

• Tipo 2 – A variável independente é a válvula de seccionamento na aspiração, mantendo-
se contante o estado d a válvula de seccionamento na compressão.  

• Tipo 3 - A variável independente é o nível de água no reservatório de montante, 
mantendo-se inalterados os estados das válvula de seccionamento na compressão e na 
aspiração.  

 
A realização do teste de cavitação por redução do nível no reservatório de montante (Tipo 3) pode 
implicar a entrada de ar na tubagem de aspiração, quando os níveis de submergência forem 
ultrapassados, adulterando os resultados obtidos. Por outro lado, o aumento progressivo do 
NPSHR do equipamento, por aumento do caudal volumétrico do ponto de funcionamento, 
associado à operação da válvula na compressão (Tipo 1), não é possível no sistema elevatório em 
estudo. Assim, optou-se pelo controle da curva do sistema através do fecho progressivo da válvula 
na aspiração (Tipo 2). 
 
Neste contexto, o procedimento corresponde à definição da curva de carga (altura de elevação 
em função do caudal) através do fecho progressivo da válvula de compressão, para a definição das 
curvas de funcionamento sem cavitação, e a posterior definição da mesma curva através do fecho 
progressivo da válvula na aspiração. Este procedimento corresponde ao funcionamento do grupo 
eletrobomba em condições de NPSH disponível progressivamente mais reduzido, simulando níveis 
de água inferiores no reservatório. 
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a) Tipo 1 – Controlo da válvula 
de seccionamento na 
compressão 

b) Tipo 2 – Controlo da válvula 
de seccionamento na aspiração 

c) Tipo 3 – Alteração do nível no 
reservatório de montante 

Figura 2 – Métodos para a determinação do NPSH requerido em circuitos abertos 
 
O traçado das duas curvas de desempenho permitirá aferir a existência de discrepâncias entre as 
curvas de desempenho com o fecho da válvula de compressão e aspiração. 

 

Figura 3 – Curvas de desempenho com o fecho da válvula de compressão e de aspiração 
 
O procedimento definido permitiu testar uma gama alargada e representativa das condições de 
aspiração dos equipamentos (pressão e carga total), compreendendo um intervalo de pressão 
relativa entre 0.501 bar e 0.069 bar, valor máximo e mínimo, respetivamente (Figura 4). Assim, no 
início do teste de cavitação o RR1 apresentava um nível igual a 18.80 m e no ponto de fecho 
máximo da válvula na aspiração, a pressão na aspiração corresponderia, em funcionamento 
normal, a um nível no reservatório de aproximadamente 14.50 m. Face a estes valores, o 
equipamento esteve sujeito a um funcionamento com uma variação do NPSHA de 15.66 m a 
11.21 m. Na realidade, pela necessidade de controlar a entrada de ar na tubagem de aspiração, o 
reservatório funcionou sempre com um nível de água próximo dos 19.0 m. 
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a) pressão na aspiração b) NPSH disponível 

Figura 4 – Variação das condições de aspiração no período do teste de cavitação 
 
A Figura 5 apresenta os resultados das variáveis de funcionamento instantâneo do grupo 
eletrobomba para um intervalo de aquisição de 2s, correspondendo ao fecho progressivo da 
válvula na compressão (válvula de compressão – Etapa 1) e ao fecho progressivo da válvula na 
aspiração (válvula de aspiração – Etapa 2). Na gama analisada (caudal volumétrico e NPSHA) não 
foi possível detetar qualquer discrepância na curva de carga por redução da carga disponível na 
aspiração. Assim, conclui-se que na gama de funcionamento do equipamento, não é possível 
observar uma redução da curva de carga por diminuição da carga disponível na aspiração. Em 
resumo, conclui-se que os níveis de cavitação existente não são suficientemente significativos para 
provocarem uma quebra observável no desempenho dos equipamentos. 
 
É importante referir que a curva de NPSHR traçada pelo fabricante corresponde a uma diminuição 
de 3% na curva de carga em função da diminuição da carga total na aspiração, tendo a gama 
testada ficado longe destes valores (Figura 5). 
 

 
Figura 5 – Curva de NPSHR com margem de segurança apresentada pela FLOWSERVE em 
comparação com gama de NPSHA avaliada 

Gama de NPSHA testada 
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Figura 6 – Resultados instantâneos para as duas curvas de desempenho (Etapa 1 e Etapa 2) 
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3. CURVA CARACTERÍSTICA DO SISTEMA 
 
A definição da curva característica do sistema elevatório permitiu aferir a perda de carga na 
aspiração para os grupos eletrobomba em funcionamento isolado e em paralelo. Os valores 
apresentados consideram como cota de referência o piso da estação elevatória EE1, igual a 
11.60 m.  
 

 

Figura 7 – Representação esquemática dos pontos de medição de pressão relativamente à cota 
de referência 

 

A determinação da variação da perda de carga na aspiração do grupo eletrobomba resulta da 
correlação da perda de energia entre o reservatório e a medição da energia mecânica no ponto 
imediatamente a montante do grupo eletrobomba. No procedimento utilizado a variação do 
caudal resulta do fecho progressivo da válvula de seccionamento na compressão, sem influência 
na parcela da perda de carga em avaliação. Os resultados obtidos são apresentados na Figura 8. 
 

 

Figura 8 – Variação da perda de carga em função do caudal na tubagem de aspiração 
 
Tendo por base os elementos anteriores é definida a curva característica da instalação para o nível 
máximo e mínimo no reservatório de montante (Figura 12), tendo por base um procedimento 
semelhante para a determinação das perdas de carga na compressão e, ainda, a determinação do 
desnível geométrico. 
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Figura 9 – Representação da curva do sistema para o nível mínimo no reservatório de montante 
 

4. DEFINIÇÃO DA MARGEM DE SEGURANÇA DE NPSH 
 
A margem de segurança do NPSH é a diferença entre o NPSHA e o valor de NPSHR . Neste contexto, 
o NPSHA é a carga absoluta disponível na aspiração do grupo eletrobomba, acima da tensão de 
vapor do fluido, ou seja, dependente das características do sistema e corrigida relativamente ao 
centro do impulsor. 
 
Assim, a análise dos valores de NPSH disponível, são definidos de acordo com a equação [1]: 

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑎 = 𝐻1 − 𝑍𝐷 +
𝑃𝑎𝑚𝑏 − 𝑝𝑉
𝜌1. 𝑔

 
[1] 

Na expressão anterior ter-se-á: H1, em m, a altura piezométrica na secção de avaliação, medida 
em relação ao chão, ZD, 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, o valor de NPSHR é a carga absoluta requerida na aspiração, pelo equipamento, 
em função da sua velocidade específica e configuração geométrica. Tendo em atenção a definição 
apresentado na ANSI/HI 9.6.1 – 1997, o NPSHR corresponde à carga absoluta na secção de 
aspiração que provoca uma redução de 3% na altura de elevação total, face ao bloqueio do 
escoamento no canal do impulsor por acumulação de vapor. 
 
É importante ressalvar que o valor de NPSHR não representa o início na cavitação no grupo 
eletrobomba. Na verdade, o despoletar desse fenómeno, correspondendo à cavitação incipiente, 
é muito anterior e apresenta um valor de NPSH que pode ser de 2 a 20 vezes superior ao valor 
definido pelo NPSH3%, dependendo das características do grupo eletrobomba. Além disso, 
considera-se que, regra geral, não é incorporada qualquer margem de segurança à curva de NPSHR 
apresentada pelo fabricante, isto é, esta curva representa exclusivamente a redução de 3% na 
curva de carga do equipamento. Neste contexto, o fabricante (FLOWSERVE) recomenda a soma 
de uma margem de 5m à curva de NPSHR apresentada na sua ficha com as características e 
desempenho do equipamento. 
 
Face à complexidade do fenómeno não é possível desenvolver uma equação única que 
correlacione diretamente a totalidade dos fatores associados à definição da margem de 

y = 0.00000005x2 + 0.00080802x + 1 30.60355985
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segurança, necessária para controlar os fenómenos de cavitação no equipamento. Assim, a norma 
ANSI/HI 9.6.1 indica uma conjugação de três parâmetros (velocidade de rotação, diâmetro de 
aspiração e energia específica na aspiração) para classificar o equipamento de acordo com a 
necessidade de energia na aspiração. 
 
Tendo em atenção que a energia específica na aspiração é de 14 168 rpm (unidades SI), associado 
a um diâmetro na tubagem de aspiração de 450 mm (redução de uma ordem), os equipamentos 
atualmente instalados poderiam ter no máximo uma velocidade de rotação de 750 rpm para 
serem classificado como de “alta energia na aspiração”. Assim, tendo em atenção que a velocidade 
de rotação nos grupos atualmente instalados na EE1 é de aproximadamente 1480 rpm, os mesmos 
devem ser classificados como de “muito alta energia na aspiração” (Figura 10). Assim, a relação 
recomendada para o NPSHA/NPSHR é de 2.0. 

 
Figura 10 – Classificação do equipamento de acordo com a energia na aspiração 

 
Como exemplo, o valor de NPSHR para o caudal volumétrico de 3250 m3/h é de 7.2 m. Tendo em 
atenção a margem de segurança definida, o valor de NPSHA necessário para controlar o fenómeno 
da cavitação nos grupos eletrobomba deverá ser, então, de 14.4 m Este valor compara com os 
13.2 m, ao qual seria somada uma margem de 5m, de acordo com as indicações do fabricante 
(FLOWSERVE). É importante referir que os grupos atualmente funcionam, pelo menos parte do 
tempo, com um caudal volumétrico superior ao 3250 m3/h referido, implicando um aumento do 
NPSHR e agravando o problema verificado. 
 
Por outro lado, a margem de segurança definida deve ser incrementada sempre que se verifiquem 
as seguintes situações: i) alteração da geometria do impulsor, nomeadamente por desgaste do 
mesmo; ii) excesso de ar dissolvido no fluido bombeado; iii) incertezas na definição da pressão 
disponível na aspiração ou na variação do ponto de funcionamento nos ciclos diários de 
bombagem; e iv) não estiver garantido um escoamento uniforme na secção de entrada do grupo 
eletrobomba, o que pode provocar separação da lâmina líquida e aumento de turbulência.  
 
Os níveis de NPSHA a considerar para grupos eletrobomba do tipo voluta com carcaça bipartida, 
mantendo-se a gama de funcionamento atual e já garantindo a margem de segurança, devem 
então, ser de, aproximadamente, 2 vezes os valores apresentados pelo fabricante para o NPSHR. 



10 

 

Este valor, contudo, não é consideravelmente diferente dos valores inicialmente apresentados 
pela FLOWSERVE, para o caudal nominal dos equipamentos. 
 

 

Figura 11 – Curva de NPSHR definida pelo fabricante e a curva correspondente com a margem de 
segurança recomendada na ANSI/HI 9.6.1 

 

5. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES REAIS NA ASPIRAÇÃO 
 
Tendo por base o objetivo de avaliar as condições de aspiração dos grupos e estimar a prevalência 

do fenómeno de cavitação foi definido um plano de monitorização que compreendeu o registo de 

um conjunto de parâmetros, ao longo de um período de tempo representativo, iniciando-se no 

dia 14/09/2015 às 13:00 e terminando a 30/09/2015 às 23:59. 

 
A análise das condições na aspiração dos grupos eletrobomba, no que concerne à prevalência de 

fenómenos de cavitação, baseou-se na diferença entre o NPSHA e o valor de NPSHR. Assim, estas 

variáveis foram calculadas, tendo por base um intervalo de cálculo de 5 min para o período em 

análise, e o seu comportamento analisado. 

 

As condições na aspiração nos grupos eletrobomba dependem, em primeiro lugar , do nível no 

reservatório RR1. Esta variável, para além de condicionar diretamente a carga disponível na 

conduta de aspiração, influencia o caudal volumétrico que, por sua vez, está correlacionado com 

as perdas de carga na tubagem de aspiração, com o valor de NPSHR e com a margem de segurança 

requerida pelo equipamento. Portanto, para facilitar a interpretação dos resultados, os mesmos 

são apresentados em função do nível do reservatório, possibilitando a definição direta da altura 

mínima de água necessária para limitar os fenómenos de cavitação. 

 

Pelas razões anteriormente referidas deve ser considerada uma margem de segurança para o 

NPSHR, sendo considerados dois critérios para a avaliação dos resultados: 

• Critério 1 – Uma relação NPSHA/NPSHR = 2.0, tomando-se por base a norma ANSI/HI 9.6.1 

(Figura 11); 

• Critério 2 – NPSHA = NPSHR + 5, correspondendo ao critério recomendado pela 

FLOWSERVE (Figura 12). 
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Figura 12 – Curva de NPSH3% com a margem de segurança recomendada pelo fabricante  

 

O nível no reservatório RR1 no período em análise variou entre o valor mínimo de 15.0 m e o valor 

máximo de 19.5 m (Figura 13), definido automaticamente os limites de operação considerados. 

 

 

Figura 13 – Variação do nível no reservatório no período de 14 setembro a 1 de outubro 

 

A análise dos dados de funcionamento para o grupo eletrobomba nº1 evidencia uma correlação 

entre o caudal volumétrico e o nível do reservatório, conforme apresentado na Figura 14. Assim, 

para este equipamento, tendo em atenção uma variação do nível de 15.0 m a 19.5 m, o caudal 

volumétrico oscila entre 3100 m3/h e 3350 m3/h, tendo por base a relação apresentada. O mesmo 

procedimento foi implementado para os restantes equipamentos, quer em funcionamento 

isolado, quer em paralelo. Refira-se que não se inclui na análise o grupo eletrobomba nº3, dada a 

inconsistência verificada no seu funcionamento, fruto dos problemas apresentados pelo conjunto 

voluta/impulsor, aquando da realização do período de monitorização. 
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Figura 14 – Relação entre o nível no reservatório RR1 e o caudal volumétrico no grupo 
eletrobomba nº1 
 

Tendo por base o funcionamento real do sistema (níveis no reservatório, caudal volumétrico e 

número de grupos em funcionamento), bem como a margem definida anteriormente para o NPSH 

(Critério 1), verifica-se que, em apenas 25.4% do período em avaliação, os grupos eletrobomba 

funcionam com a margem de segurança de NPSH adequada para o controlo do efeito da cavitação 

nos equipamentos (Figura 15). Esta percentagem foi obtida com base nos tempos de 

funcionamento de cada equipamento (isolado e conjugado) e condições de desempenho aferidas. 

 

É de notar que, caso os equipamentos apresentassem o desempenho original, isto é, não fosse 

patente uma redução do seu desempenho, associado ao desgaste dos impulsores, o período de 

tempo de funcionamento abaixo da margem de segurança seria de praticamente 94%. 
 

Por outro lado, caso se considere a margem de 5 m recomendada pela fabricante, a percentagem 

do tempo de funcionamento com valores de pressão abaixo do considerado aceitável, reduz de 

cerca de 75% (Critério nº1) para aproximadamente 20% (Critério nº2).  

 

 

Figura 15 – Período de não excedência em função da margem de segurança de NPSH 
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Tendo em atenção a informação anterior, é possível definir as curvas de NPSHA e NPSHR para os 

grupos em funcionamento isolado e em paralelo. As figuras seguintes representam, de forma 

conjugada, as variáveis anteriores, em função do nível no reservatório. É importante referir que a 

reta do NPSHA não depende do critério definido para a margem de segurança, fator que influencia 

exclusivamente o NPSHR. Assim, o nível mínimo de funcionamento do RR1 corresponde ao ponto 

de interseção das duas retas, representando o ponto a partir do qual o valor de NPSHA é superior 

ao NPSHR (incluindo a margem de segurança). 

 

A observação da Figura 16, referente ao funcionamento isolado do grupo eletrobomba nº1, 

permite concluir que tendo por base a margem de segurança recomendada na ANSI/HI 9.6.1 – 

1997 (Critério nº1, NPSHA/NPSHR = 2.0), não se verifica a carga na aspiração necessária ao correto 

funcionamento dos equipamentos, para qualquer que seja o nível no reservatório RR1. Por outro 

lado, tendo em atenção o critério recomendado pelo fabricante (FLOWSERVE), verifica-se o 

cumprimento das condições recomendadas para um nível mínimo de água no reservatório de 

16.5 m. 

 

  

a) Critério nº1 (NPSHA/NPSHR = 2.0) b) Critério nº2 (NPSHA = NPSHR + 5) 

Figura 16 – Relação entre o nível no reservatório RR1 e o NPSH para GE1 

 

Relativamente ao grupo eletrobomba nº2, equipamento com um desempenho hidráulico inferior, 

verifica-se, por essa mesma razão, uma redução dos níveis necessários para controlar os 

fenómenos de cavitação, independentemente do critério utilizado. 

 

  

a) Critério nº1 (NPSHA/NPSHR = 2.0) b) Critério nº2 (NPSHA = NPSHR + 5) 

Figura 17 – Relação entre o nível no reservatório RR1 e o NPSH para GE2 
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A avaliação para dois grupos eletrobomba em funcionamento em paralelo (Figura 18) apresenta 

naturalmente valores inferiores para o nível de água recomendado no RR1. Este resultado é 

explicado pela diminuição do caudal por grupo eletrobomba, reduzindo automaticamente o 

NPSHR e o valor das perdas de carga no circuito de aspiração. 

 

  

a) Critério nº1 (NPSHA/NPSHR = 2.0) b) Critério nº2 (NPSHA = NPSHR + 5) 

Figura 18 – Relação entre o nível no reservatório RR1 e o NPSH para GE1 e GE2 em funcionamento 
em paralelo 

 

Em suma, as condições de operação atuais do sistema não garantem as necessidades de pressão 

absoluta na aspiração dos equipamentos. A resolução deste problema implica uma alteração do 

modo de operação do sistema para garantir níveis no reservatório superiores, influenciando o 

valor de NPSHA.  

 

Uma vez que não é possível implementar a margem de segurança recomendada pela norma 

ANSI/HI 9.6 (NPSHA/NPSHR = 2.0), pois esses valores implicariam uma redução incomportável do 

volume de regularização do RR1, optou-se por implementar a margem de segurança recomendada 

pela FLOWSERVE. Esta opção implica operar o sistema com níveis mínimos de 16.5 m no 

reservatório RR1, uma subida já de si relevante face ao nível mínimo atual de 15.0 m. 

 
6. INSPEÇÃO VISUAL E CARACTERIZAÇÃO DOS DANOS 
 
A caracterização dos danos nos grupos por fenómenos de cavitação implica a distinção entre a 

formação da cavitação e a localização dos seus efeitos. Assim, considerando a origem ou modo de 

formação das “cavidades” podem, genericamente, ser diferenciados os seguintes tipos: i) 

cavitação por vaporização do fluido, provocado pela redução da pressão; ii) cavitação na 

aspiração, correspondendo à libertação da fase gasosa por efeito da turbulência na tubagem de 

aspiração; iii) cavitação associada à entrada de ar na tubagem de aspiração; ou iv) cavitação por 

recirculação na compressão do grupo, tendo por causa a existência de velocidades do fluido muito 

elevadas entre o impulsor e a voluta. 

 

O primeiro tipo está, normalmente, associado às seguintes causas, provocando invariavelmente 

valores de NPSHA inferiores aos de NPSHR: i) valor reduzido de NPSH disponível, ou ii) ponto de 

funcionamento à direita do BEP e/ou erros no dimensionamento da conduta de aspiração, com 

um correspondente aumento das perdas de carga. Este tipo de cavitação provoca danos na zona 

central do impulsor, e não no início do mesmo, podendo apresentar uma dispersão mais ou menos 

alargada. Por outro lado, está normalmente associada a níveis de ruído elevados, que reduzem 

1 5

1 6

1 7

1 8

1 9

20

1 0 1 2 1 4 1 6 1 8 20

N
ív

e
l 

R
R

1
 (

m
)

NPSH (m)

1 5

1 6

1 7

1 8

1 9

20

1 0 1 2 1 4 1 6 1 8 20

N
ív

e
l 

R
R

1
 (

m
)

NPSH (m)

16.0 m 

18.3 m 



15 

 

com a subida do nível de água no tanque de aspiração, ou quando se fecha uma válvula de 

seccionamento a jusante dos grupos. 

 

No caso dos grupos instalados na EE1, durante a realização do teste de cavitação, verificou-se uma 

redução do nível de ruído aquando do fecho da válvula de compressão e, também, aquando do 

aumento do nível no reservatório. Por outro lado, os danos no impulsor (Figura 19) estão 

associados à zona do impulsor onde se verifica um aumento de pressão e redução de velocidade. 

Assim, e em consonância com os resultados apresentados anteriormente, os danos podem ser 

caracterizados como resultantes de cavitação do tipo “clássico”, associado a um valor de NPSHA 

inferior ao NPSHR. 

 

  
Figura 19 – Danos no impulsor associados a cavitação por insuficiência de NPSHA 

 

Não obstante, observam-se também danos na voluta do grupo eletrobomba (Figura 20), 

normalmente originados por cavitação por recirculação. Este tipo de cavitação está associado ao 

funcionamento à esquerda do BEP ou à excessiva turbulência e velocidades transversais 

relevantes na conduta de aspiração dos grupos eletrobomba. Assim, tendo em atenção que o 

ponto de funcionamento corresponde à gama de funcionamento recomendado para o 

equipamento, exclui-se um funcionamento muito à direita do BEP, pelo que, os danos na voluta 

apontam para a inadequação das condições de escoamento na conduta de aspiração. 

 

  

Figura 20 – Danos na voluta associados à inadequação das condições na aspiração 
 

7. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES DE INSTALAÇÃO DOS GRUPOS ELETROBOMBA 
 

O circuito hidráulico ideal seria constituído por uma única tubagem, uniforme e reta, sem qualquer 

obstáculo suficiente perto do grupo que implique a alteração do perfil de velocidade na aspiração. 

Porém, como tal não é possível, a perturbação do perfil de velocidade (perfil de velocidade 
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assimétrico, não uniformidade de pressão na totalidade da secção, formação de vórtice ou 

velocidades convectivas elevadas) pode implicar um aumento do ruído de funcionamento, o 

aumento de forças axiais e fenómenos de cavitação no impulsor ou voluta. 

 

Por outro lado, quanto maiores forem a energia específica e a velocidade específica do 

equipamento, ou menor a margem de segurança do NPSH, mais sensível será o funcionamento às 

condições verificadas na aspiração. Os grupos eletrobomba instalados na EE1 (Areias de Vilar), por 

serem do tipo centrífugos com carcaça bipartida axialmente e não apresentarem margens 

relevantes de NPSH, inserem-se claramente neste grupo. 

 

A avaliação das condições de instalação abordou separadamente, por uma questão de 

sistematização, o circuito hidráulico na aspiração dos grupos e as condições de admissão ao 

próprio circuito. 

 
7.1. Circuito hidráulico de aspiração 
 
O circuito hidráulico de aspiração, apresentado na Figura 21Figura 1, é constituído por uma 

tubagem reta com diâmetro 1000 mm que aspira diretamente do reservatório, apresentando uma 

redução inicial para o diâmetro de 700 mm, antes de reduzir para os 500 mm, correspondendo ao 

diâmetro da flange de aspiração dos grupos instalados. Entre os dois troços de redução encontra-

se instalado uma válvula de borboleta com o eixo na horizontal, acoplada a uma junta de 

desmontagem. 

 

 

Figura 21 – Circuito hidráulico de aspiração 

 

A análise do circuito hidráulico de aspiração permite salientar os seguintes pontos: 

• o circuito de aspiração é curto e linear, não se verificando qualquer perturbação no 

sentido perpendicular ao plano de simetria do impulsor;  

• as tubagens e acessórios instalados no circuito hidráulico de aspiração apresentam 

diâmetros internos compatíveis com uma velocidade máxima de 2.4 m/s, para o caudal 

volumétrico máximo observado e não apenas para o valor nominal dos equipamentos.  

• os cones excêntricos apresentam uma configuração adequada e um ângulo 

suficientemente reduzido para não ser necessário considerar uma distância de 

estabilização à flange de aspiração; 

• a válvula de seccionamento de borboleta, apesar de instalada na horizontal, não 

apresenta uma distância mínima de 2D à flange de aspiração para regularização do 

escoamento. Por outro lado, a sua instalação entre os dois cones de redução excêntricos, 



17 

 

obriga a considerar que a mesma possa não ser inócua para o perfil de aspiração dos 

grupos eletrobomba; 

 

O cumprimento deste último ponto prende-se com a garantia de estabilização e uniformidade do 

perfil de velocidade, evitando a formação de turbilhões associados à mudança da direção do 

escoamento. Nesse sentido, a norma ANSI/HI 9.6.6 recomenda a instalação de um comprimento 

reto e uniforme entre o grupo eletrobomba e o ponto de perturbação. No caso de se verificar a 

instalação de um conjunto de acessórios, deve ser respeitado o maior comprimento mínimo do 

conjunto.  

Em conclusão, deveria ser considerada a instalação da válvula a montante dos cones de redução, 

ou, preferencialmente, a jusante dos mesmos, garantindo, independentemente da situação, um 

comprimento de estabilização correspondente a 2 diâmetros. 

 
7.2. Admissão ao circuito de aspiração 
 
A aspiração do reservatório de água tratada pode ser responsável, caso não se verifiquem 

determinados cuidados, pelo desenvolvimento de um conjunto de fenómenos, que podem afetar 

o desempenho dos equipamentos de bombagem, tais como: (i) desenvolvimento de vórtices em 

profundidades e à superfície, (ii) entrada de ar no circuito de aspiração e (iii) desenvolvimento de 

áreas estagnadas. 

 

A EE1 está preparada para receber 4 grupos eletrobomba apresentando atualmente 3 

equipamentos instalados, nas posições nº1, nº2 e nº3. A aspiração a cada equipamento é realizada 

por uma tubagem com diâmetro de 1.0 m. O grupo eletrobomba na posição nº1 aspira 

diretamente do reservatório, enquanto os restantes grupos instalados aspiram de uma zona 

compartimentada, com dimensões de 15.15 m x 3.80 m. A alimentação a esta zona é realizada por 

4 comportas com dimensões de 1.0 m x 1.0 m, sempre na posição totalmente aberta.  

 

 

Figura 22 – Planta esquemática da aspiração no reservatório 

 

As observações realizadas, no interior do reservatório, com o grupo eletrobomba nº1 em 

funcionamento isolado e um nível de água de 17.0 m, aproximadamente, permitiu verificar a 

existência de um vórtice de superfície, não sendo possível verificar se a sua influência arrastava-

se até à tubagem de aspiração. Por outro lado, a observação da superfície da água da zona 
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compartimentada, com 1 e 2 grupos a aspirar desta área, permitiu verificar um nível elevado de 

turbulência à superfície, claramente superior na situação de 2 grupos em funcionamento.  

 

No mesmo sentido, a análise da configuração geométrica do reservatório face à configuração 

recomendada, salienta uma insuficiência de conceção em dois pontos principais: i) não se observa 

qualquer estrutura de separação na aspiração entre os grupos eletrobomba, situação claramente 

aconselhável com caudais de elevação superiores a 300 l/s; e ii) não se verifica um comprimento 

livre de 5 m à aspiração, sem qualquer obstáculo ou perturbação ao escoamento. 

 

Tendo em atenção as evidências recolhidas optou-se pela avaliação das condições do escoamento 

na entrada da tubagem de aspiração através da simulação computacional recorrendo a CFD 

(Computer Fluid Dynamic) com o apoio dos softwares SIMFLOW e ParaView. O objetivo principal 

prende-se com a avaliação qualitativa das linhas de corrente na zona compartimentada do 

reservatório RR1, com os grupos elevatórios em funcionamento. 

 

 
Figura 23 – Definição da malha de cálculo e condições fronteiras 

 

Os resultados apresentados nas figuras seguintes, correspondendo à variação espacial do vetor 

velocidade e do escalar da turbulência, revelam que a perturbação associada ao pilar instalado 

entre as comportas de ligação à zona compartimentada, no alinhamento da tomada de água, 

implica uma perturbação significativa no escoamento. Assim, não são garantidas as condições 

ideias na tubagem de aspiração dos grupos eletrobomba. 

 

A simulação hidráulica do funcionamento do sistema permitiu concluir que o campo de velocidade 

na entrada da tubagem de aspiração apresenta um perfil de velocidade não uniforme, não se 

verificando, por outro lado, o comprimento necessário a jusante para a estabilização do perfil de 

velocidade. 

 

Entrada de caudal 

Pilar 

Entrada circuito de aspiração 
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a) campo do vetor velocidade b) escalar da velocidade 
Figura 24 – Pormenor do campo de velocidade na vizinhança no pilar do circuito de aspiração 

 

 
8. CONCLUSÕES 
 
A caracterização das condições de funcionamento dos grupos eletrobomba instalados na EE1 

salientou problemas nas seguintes áreas: i) carga insuficiente na aspiração dos grupos 

eletrobomba; ii) condições inapropriadas de admissão no RR1; e iii) posicionamento da válvula de 

seccionamento de borboleta instalada no circuito hidráulico de aspiração. 

 

O plano de monitorização traçado permitiu avaliar as condições reais na aspiração dos grupos 

eletrobomba, partindo da aferição ao longo do tempo da carga absoluta requerida (NPSHR) e 

disponível (NPSHA). A NPSHR apresentada pelo fabricante, foi aferida tendo em atenção a 

velocidade específica e configuração geométrica do grupo, baseada na ANSI/HI 9.6.1. Por sua vez, 

o NPSHA foi corrigido relativamente ao centro do impulsor e à variação das perdas de carga na 

tubagem de aspiração, previamente alvo de medições específicas. Assim, foi proposta e 

implementada a subida do nível mínimo no RR1 de 15.0 m para 16.5 m, garantindo-se para as 

condições de funcionamento atuais, a margem de segurança mínima definida pelo fabricante para 

o controlo da cavitação. 

Por outro lado, a avaliação das condições hidráulicas na aspiração do reservatório de água tratada 

(RR1) salientou algumas insuficiências na sua geometria. Do conjunto foi realçada a perturbação 

associada ao pilar existente entre as comportas de ligação à zona compartimentada, a partir da 

qual os grupos instalados na posição n.º 2 e n.º 3 são alimentados. Esta conclusão é coerente com 

um histórico de manutenção mais favorável do grupo instalado na posição n.º 1. 

 

Assim, foi proposta a alteração do grupo instalado atualmente na posição n.º 3 para a posição 

n.º 4. Apesar de esta última posição não apresentar as condições ideias, a mesma poderá melhorar 
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a estabilização do perfil de velocidade, tendo em atenção que a perturbação associada à parede 

lateral é menor do que a provocada pelo pilar e o afastamento à tomada de água é superior. 

 

Por último, a válvula de seccionamento de borboleta na tubagem de aspiração, apesar de ser 

instalada na horizontal, não respeita um comprimento mínimo de regularização de 2D à flange de 

aspiração. Por outro lado, a sua instalação, entre os dois cones de redução excêntricos, inviabiliza 

que a mesma possa ser considerada inócua para o perfil de aspiração dos grupos eletrobomba. É 

importante referir que a perturbação associada à posição da válvula é de difícil quantificação, 

sendo porventura o ponto menos relevante no conjunto das três alterações propostas. Assim, 

coloca-se a possibilidade de realizar as alterações anteriores (subida do nível no reservatório e 

alteração da posição do grupo), monitorizar o desgaste dos equipamentos, e caso ainda se 

considere relevante, realizar posteriormente a alteração da válvula. No futuro, caso se opte pela 

substituição da válvula atual, deverá ser considerado um acessório de escoamento direto e 

integral, como por exemplo uma válvula do tipo cunha ou guilhotina. 


