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RESUMO
As Entidades Gestoras de sistemas de água e águas residuais têm vido a fomentar a rendibilidade
dos investimentos efetuados, por maximização da eficácia e eficiência dos ativos da empresa. Uma
parte importante desses ativos, os sistemas elevatórios, representam custos significativos de
energia, e também de manutenção, verificando-se uma necessidade crescente de antecipação e
programação das intervenções.
De facto, os grupos eletrobomba sofrem uma inevitável deterioração do desempenho no tempo.
Porém, na fase de projeto, os mesmos são selecionados com base na informação dos fabricantes,
referente a condições ideais, que não incorporam os condicionalismos dos sistemas onde vão ser
instalados. Por outro lado, considera-se a definição de características hidráulicas do sistema que,
em muitas situações, acabam por ser bastante distintas do que é verificado in loco.
Todos estes fatores justificam, a avaliação de desempenho de sistemas elevatórios que atenda,
de forma conjugada, à avaliação da gama de funcionamento dos equipamentos (caudal, altura
manométrica, eficiência), e à avaliação das características do sistema elevatório que condicionam
o seu funcionamento.
Assim, tendo em conta a atividade da H2OPT na avaliação de desempenho in loco, efetua-se um
balanço considerando os dados referentes a 47 sistemas elevatórios, correspondendo a cerca de
127 grupos eletrobomba.
Palavras-chave: sistemas elevatórios, testes de desempenho, estado real dos equipamentos,
curvas do sistema.
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1. INTRODUÇÃO
As Entidades Gestoras de sistemas de água e de águas residuais focam-se, cada vez mais, no
objetivo de garantir uma elevada rendibilidade dos investimentos efetuados, por maximização da
eficácia e eficiência de todos os ativos da empresa.
Os grupos eletrobomba são uma componente central desses sistemas a vários níveis: (i) em
termos operacionais, representando pontos potencialmente críticos para um bom funcionamento
dos mesmos, (ii) ao nível da manutenção, pelos custos bastante significativos associados e pela
necessidade crescente de antecipação e programação de intervenções, evitando imprevistos ou
funcionamento deficiente, e (iii) ao nível do consumo de energia, representando uma parcela
muito significativa dos consumos totais das entidades gestoras.
Estes equipamentos são, contudo, selecionados com base na informação disponível na fase de
projeto. 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. No que diz respeito ao sistema, considera-se a definição de um
ponto ou, quanto muito, de uma gama de operação, assumindo-se características de
funcionamento hidráulico do sistema que, em muitas situações, acabam por ser bastante distintas
do que é verificado in loco.
Acresce, a todas estas dificuldades, a inevitável deterioração do desempenho do equipamento,
mais ou menos acentuada ao longo do tempo, e que, além de influenciar diretamente os custos
de manutenção associados, podendo, em casos mais extremos, afetar o período de vida útil,
constitui uma fonte adicional de ineficiência, aumentando o consumo de energia.
Todos estes fatores justificam, assim, a avaliação periódica de desempenho dos equipamentos
que atenda, de forma conjugada, à avaliação da gama de funcionamento dos equipamentos e à
aferição do rendimento do equipamento.
Por outro lado, importa identificar, também, as principais características do sistema em que os
grupos estão integrados, de modo a detetar eventuais situações de funcionamento deficiente
provocado pelos condicionamentos do sistema. Apenas da conjugação destas duas avaliações será
possível a integração efetiva da otimização energética nos procedimentos de manutenção
preventiva.

2. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE SISTEMAS ELEVATÓRIOS
A mais recente norma Europeia EN ISO 14414, de 2015, dedicada à avaliação energética de
sistemas elevatórios, identifica, claramente, que um dos principais pontos de otimização deste
género de sistemas passa pelo ajuste da energia fornecida ao sistema, às reais necessidades de
elevação.
Nesse sentido, considera-se que deverão ser realizadas auditorias específicas de avaliação dos
sistemas elevatórios nas quais, além da recolha de dados relativos ao funcionamento dos grupos
eletrobomba e da gama de operação dos mesmos, integrados no sistema (condicionada pelo
desnível geométrico, perdas de carga, etc.), se deverá incorporar uma avaliação de longo prazo.
Nessa avaliação, deverão, também, ser analisados os aspetos operacionais (tempos de
funcionamento, consumos de energia, caudais elevados, etc.), de modo a possibilitar a
identificação de oportunidades de otimização e de redução dos custos de funcionamento.
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Estas orientações, que a H2OPT integra nos seus serviços de avaliação de desempenho de sistemas
elevatórios, realizados in loco, desde 2014, antes mesmo da publicação da norma em causa,
salientam a necessidade de ser distinguida a avaliação da condição do equipamento,
nomeadamente por realização de testes de eficiência, mas também da aferição das características
reais do sistema.

2.1. Testes de eficiência de grupos eletrobomba
A realização de testes de eficiência apresenta-se como uma solução para a avaliação de
desempenho dos grupos, através da aferição do funcionamento real (relações entre caudal, altura
e rendimento) e, quando aplicados de forma regular e continuada, para análise da variação, ao
longo do tempo, do rendimento do equipamento.
Para o efeito a H2OPT utiliza dois métodos com resultados comprovados e áreas de aplicação
complementares, para avaliar o desempenho in-situ dos grupos eletrobomba: o Método
“Convencional” e o Método “Termodinâmico”.
Independentemente do método utilizado, os resultados finais compreendem a determinação da
potência, da altura de elevação e do rendimento, para vários pontos de funcionamento, para cada
grupo eletrobomba individual e nas condições de funcionamento reais.
Por outro lado, os seguintes procedimentos são comuns a ambas as metodologias:
• Medição direta da potência absorvida pelo motor, em situações particulares, a montante
do variador de frequência;
• Medição do diferencial de pressão entre a tubagem de aspiração e a de compressão, valor
que após as necessárias correções, face ao diferencial de velocidade e de energia
potencial de posição, permite aferir a altura de elevação do grupo;
• Incorporação da eficiência do variador de frequência e do motor através dos dados do
fabricante. Esta informação é normalmente fidedigna, não sofrendo uma alteração
significativa com o funcionamento do equipamento, podendo assim ser utilizada sem
implicar um aumento significativo da incerteza do teste de desempenho.
No mesmo sentido, em ambas as metodologias é utilizada a equação da potência de uma bomba
hidráulica (1): (i) no caso do método convencional, para o cálculo direto do rendimento do
equipamento (após a definição das restantes variáveis) e, (ii) no método termodinâmico, para a
determinação indireta do caudal, após a determinação do rendimento do equipamento.
𝑃𝑎 = 𝑞. 𝜌. 𝑔. 𝐻⁄(𝜂𝑀 . 𝜂𝐵 )
(1)
Sendo:
ηM a eficiência do motor e variador de velocidade (expressa em fração);
ηH a eficiência hidráulica do grupo eletrobomba (expressa em fração);
Pa a potência absorvida pelo motor ou sistema (caso exista variador de velocidade), em W;
q o caudal volumétrico, em m3/s;
ρ a massa volúmica do fluido, em kg/m3, sendo uma função da temperatura e pressão;
g a aceleração da gravidade, em m/s2;
H a altura de elevação total, em m.
Contudo, apesar dos vários procedimentos comuns, o modo como os resultados são incorporados
em ambas as metodologias e, em última análise, a forma como afetam o cálculo do rendimento,
é completamente distinta. Nesse sentido, a perceção clara das vantagens e limitações de cada
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metodologia, deverá ser incorporada na seleção da metodologia a empregar, face às
características reais do sistema.
Relativamente à incerteza associada a cada uma das metodologias (Tabela 1), o método
“convencional” apresenta o potencial, na generalidade dos casos, de garantir as classes de “Grau
1” e “Grau 2” de acordo com a EN ISO 9906, ficando o grau de “Precisão” reservado para testes
realizados em laboratório ou plataformas de teste, ou mesmo no local da instalação, mas apenas
se forem cumpridas condições próximas das ideais (de acordo com a norma ISO 5198: 1999). Não
obstante, o método termodinâmico pode ser, normalmente, enquadrado na classe de “Precisão”
de acordo com a norma EN ISO 5198.

Norma

Tabela 1: Valores máximos de incerteza por classe
EN ISO 5198:1999
EN ISO 9906:1999

Classe
Precisão
Parâmetro Valor máximo de incerteza

Grau 1

Grau 2

Caudal

1.5

2.0

3.5

Eficiência

2.25

3.2

6.4

Método convencional
O método designado por convencional é mais usual, apresentando um reconhecimento e
aceitação geral pelas entidades do sector e corresponde à medição dos parâmetros: caudal,
pressão e potência. Utilizando estes parâmetros, é possível estimar o rendimento do grupo
eletrobomba. De facto, este método resulta da aplicação do balanço energético completo
(princípio de conservação de energia) a um volume de controlo que engloba o grupo eletrobomba.
Após algumas simplificações, o valor do rendimento hidráulico para diversos pontos de
funcionamento do sistema pode ser calculado através de (2), versão reorganizada da equação (1).
ηH = q. ρ. g. H⁄ηM . Pa
(2)
A exatidão do método convencional está relacionada com a precisão da medição dos parâmetros
q, H, Pa e ηM , sendo a definição do caudal, por natureza, o parâmetro limitativo deste método e o
ponto de distinção para com o método termodinâmico. De uma forma geral, os valores de
incerteza associada à medição do caudal pelo método convencional oscilam entre os 0.5 e os 5%,
dependendo das condições do sistema e do método considerado (ultrassónico, eletromagnético,
etc.) (Henriques et al, 2006).
Por outro lado, o procedimento de medição de caudal in situ apresenta uma incerteza adicional
face à incerteza associada a estes equipamentos, por duas razões principais (HydraTek, 2013): (i)
o perfil de velocidade pode não ser uniforme no ponto de medição e para o ponto de
funcionamento do sistema, devido ao efeito da turbulência no escoamento e (ii) a quantidade de
ar dissolvido e bolsas de ar, efeito ampliado em situações de cavitação, pode influenciar
significativamente os resultados. Não obstante, podem ser tomadas diversas medidas para
diminuir os efeitos anteriores, tais como: garantir comprimentos retos mínimos a montante e a
jusante do medidor, evitar juntas de desmontagem nos comprimentos anteriores, utilizar válvulas
de passagem plena a montante e a jusante do equipamento, limitar a gama de pontos de operação
do sistema e controlar o depósito de sedimento no interior da tubagem e sensores.
Por outro lado, os grupos eletrobomba não apresentam, usualmente, medidores de caudal
individuais, especialmente para diâmetros grandes, tendo em atenção os custos de aquisição
destes equipamentos, a construção civil associada e a necessária manutenção e calibração desses
4

equipamentos. Nessas situações será necessária a instalação de um medidor portátil, que poderá
ser dificultada pelas exigências acima referidas, de minimização das margens de incerteza
associadas (Figura 1).

Figura 1: Instalação de medidor portátil ultrassónico de caudal.
Método termodinâmico
O método termodinâmico constitui uma alternativa ao método convencional, tendo em atenção
a elevada precisão da sua metodologia, principalmente em sistemas com altura de elevação e
rendimentos relevantes, e face à flexibilidade de implementação no layout do sistema.
Esta metodologia baseia-se no princípio de que as perdas de energia do grupo eletrobomba são
dissipadas, quase na sua totalidade, no escoamento. Assim, o rendimento do grupo eletrobomba
é calculado pela relação (3), entre a energia hidráulica (𝐸𝐻 ) e a energia mecânica (𝐸𝑀 ). A energia
hidráulica representa a operação ideal do sistema (100% de eficiência), sendo dependente,
unicamente, das características do fluido. Por outro lado, a energia mecânica resulta na energia
recebida pelo fluido do grupo eletrobomba na situação real e para as condições de operação.
1
𝐸𝐻
𝜌 . 𝑑𝑝
𝜂𝐵 =
=
𝐸𝑀
𝑎. 𝑑𝑝 + 𝐶𝑝. 𝑑𝑇

(3)

Sendo:
ηB a eficiência da bomba (expressa em fração);
ρ a massa volúmica do fluido, em kg/m3, sendo uma função da temperatura e pressão;
C𝑝 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 2). Assim, alturas de elevação reduzidas implicam diferenciais de temperatura
reduzidos, enquanto rendimentos da bomba elevados acarretam o mesmo efeito. É importante
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referir que os sensores de temperatura apresentam medições com incertezas inferiores a 1 mK
(10-3 ºC).
Tabela 2: 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

A vantagem do método termodinâmico prende-se com o facto de este medir diretamente a
ineficiência da bomba (HydraTek, 2013). 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.
Por outro lado, associando a medição da potência, é possível estimar o caudal bombeado. Para
tal, será necessário utilizar a equação (1), associando o erro dos restantes parâmetros à
determinação do caudal. Por fim, refira-se que, através da medição da ineficiência da bomba é
possível utilizar esta metodologia para aferir, também, a existência de cavitação no sistema.
Não obstante, esta metodologia poderá, também, apresentar algumas desvantagens,
nomeadamente (HydraTek, 2013): possibilidade de ocorrência de medições de temperatura
instáveis, associadas a fenómenos de recirculação do fluido; dependência do valor de elevação do
grupo eletrobomba (associando incertezas com algum significado em sistemas com alturas de
elevação reduzidos) e necessidade de materializar pontos de inserção para as sondas (Figura 2).

Figura 2: Instalação das sondas de medição de temperatura e de pressão para o método
termodinâmico.
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2.2. Avaliação das características do sistema
Por melhores níveis de performance e eficiência que um grupo eletrobomba possa apresentar,
mesmo nas condições originais, as características do sistema em que o mesmo está instalado irão
sempre condicionar o seu funcionamento.
De facto, logo no processo de dimensionamento e projeto existe a preocupação de seleção de um
grupo eletrobomba e definição das características da conduta elevatória e do circuito hidráulico,
que melhor se conjuguem técnica e economicamente, de modo a minimizar eventuais problemas
e custos decorrentes da operação do sistema.
Porém, no que ao equipamento diz respeito, as curvas características disponibilizadas pelos
fabricantes representam valores obtidos em condições ideais de funcionamento, que não
incorporam, sequer, as condicionantes inerentes ao tipo de líquido elevado, uma vez que mesmo
nos grupos específicos para elevação de águas residuais, as curvas características são obtidas em
laboratório, com utilização de água limpa (EC, 2001). Acresce a esta questão que, em fase de
projeto, apenas poderão ser especificadas as características gerais do equipamento a instalar, com
a indicação de uma gama de funcionamento e, apenas em algumas situações, a definição de níveis
de eficiência mínimas, mas que poderão ser diferentes do verificado na solução final construída.
Por outro lado, no caso das características do sistema, apenas será possível, em fase de projeto,
efetuar uma previsão do nível de perdas de carga do sistema real, tomando por base valores
teóricos de rugosidades, para as perdas de carga contínuas, ou de coeficientes K para a estimativa
de perdas de carga localizadas. Na realidade, o sistema pode apresentar níveis de perdas de carga
bastante acima ou abaixo dos valores teóricos inicialmente previstos, fazendo deslocar o ponto
de funcionamento do equipamento para zonas não adequadas à operação do equipamento
instalado, à custa, em muitas situações, de um aumento significativo dos custos de energia e de
manutenção (Figura 3).

Real

H
man

η (%)
70%

80%

Teórica

Q Real

Q Teórico

a) Curva de carga (Q; H) e CCI (real e teórica)

Q Real

Q Teórico

b) Curva de eficiência (Q; η)

Figura 3: Representação esquemática do possível condicionamento das características do
sistema no funcionamento dos grupos eletrobomba.
Assim, um dos aspetos principais a analisar na avaliação de desempenho de sistemas elevatórios
corresponde às características de funcionamento hidráulico do sistema já existente, incluindo a
aferição do desnível geométrico e das perdas de carga contínuas e localizadas, de modo a definir
a curva característica real da instalação.
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A curva da instalação deverá caracterizar a altura de elevação em função do caudal, como
resultado da variação das perdas de carga. Para tal, deverá ser feita a avaliação de múltiplos
pontos de funcionamento (fazendo variar o caudal) e a aferição das principais perdas de carga
localizadas, em especial ao nível do circuito hidráulico da estação elevatória, especialmente
significativo e que permitirá detetar, inclusive, possíveis situações de mau funcionamento de
equipamentos acessórios como, por exemplo, válvulas de seccionamento, de retenção, etc.
Por outro lado, convém realçar que, em condições dinâmicas, o desnível geométrico varia de
acordo com o nível de água /pressão verificados a montante e/ou a jusante. Nesse sentido, deverá
sempre considerar-se a avaliação da variação dos níveis de pressão quer na aspiração, quer na
compressão, de modo a ser possível caracterizar o desnível geométrico a vencer em cada instante
e a parcela correspondente às perdas de carga.
Ainda ao nível das características do sistema, mas considerando as condições de aspiração dos
grupos eletrobomba, deverão destacar-se, igualmente, dois tipos de análises distintas: (i)
avaliação dos níveis de pressão (NPSH - Net Positive Suction Head) e (ii) verificação das condições
de escoamento (Leite et al., 2017).
No que toca à análise da pressão à entrada, deverá ser efetuada a avaliação dos níveis de NPSHA
(Net Positive Suction Head Available) tomando por base medições de pressão na zona de aspiração
dos grupos, para a respetiva comparação com o valor de NPSHR (Net Positive Suction Head
Required).
O valor de NPSHR representa a carga absoluta requerida na aspiração, pelo equipamento,
dependendo da sua velocidade específica e configuração geométrica. No entanto, este valor de
NPSHR corresponde à carga absoluta na secção de aspiração que provoca uma redução de 3% na
altura de elevação total, associado ao bloqueio do escoamento no canal do impulsor por
acumulação de vapor. Neste contexto, será sempre necessário considerar uma margem adicional
de segurança ao valor de NPSHR apresentado pelo fabricante (NPSHR3%), em função do caudal
volumétrico elevado.
É importante ressalvar que o valor de NPSHR não representa, todavia, o início na cavitação no
grupo eletrobomba. De facto, o despoletar desse fenómeno normalmente definido como
cavitação incipiente, apresenta um valor de NPSH que pode ser 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, H = f (Q), do equipamento. Assim, essa margem será, essencialmente,
dependente do nível de energia na aspiração, devendo ser avaliada caso a caso e a ausência da
mesma poderá explicar a ocorrência de muitas situações de degradação rápida e acentuada dos
equipamentos.
Por outro lado, a avaliação das condições de entrada de caudal nos grupos, seja no que diz respeito
ao circuito hidráulico de aspiração, ou ao formato e configuração do poço de bombagem, no caso
de grupos submersíveis, deverá incidir sobre a verificação da existência ou não de elementos
perturbadores que poderão afetar a performance dos grupos. Nesse sentido, deverá ser feita a
avaliação da possibilidade de: (i) formação de vórtices submersos ou à superfície, (ii) entrada de
bolhas de ar difusas no escoamento ou, mesmo, (iii) ocorrência de uma distribuição não uniforme,
no tempo e/ou no espaço, do perfil de velocidades no olho do impulsor.
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Por fim, importa salientar a importância de serem caracterizadas as reais necessidades de
elevação do sistema em funcionamento. A eficiência global de um sistema elevatório depende da
capacidade de adequação às necessidades de bombeamento, mesmo que o equipamento
instalado apresente um bom nível de eficiência para o seu ponto de funcionamento. Situações
onde se verifique um número de arranques excessivos, um ruído elevado ou um número de
avarias significativo, poderão corresponder a sistemas sobredimensionados e/ou com variações
relevantes de consumos (em sistemas de abastecimento de água) ou de caudais afluentes (em
sistemas de drenagem de águas residuais). Estes casos, frequentes, justificam uma nova
abordagem de análise onde, para além do nível de eficiência dos grupos eletrobomba, seja
considerada uma avaliação do sistema elevatório como um todo (Leite et al., 2010, 2012a, 2012b,
2014, 2015).
Nesse sentido, na avaliação de desempenho deverão identificar-se os principais pontos de
melhoria e otimização, atendendo às reais necessidades de elevação, para servir de guia à
definição do tipo de soluções de otimização a considerar em estudos futuros.

3. INPUTS DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO PARA A GESTÃO DE ATIVOS
Com o objetivo de exemplificar a relevância da avaliação de desempenho para a gestão de ativos,
apresentam-se alguns casos representativos distintos, correspondentes a exemplos reais de
situações de ineficiência dos grupos eletrobomba ou de inadequação desses grupos ao sistema,
face às características hidráulicas verificadas atualmente no local, e que podem ser identificadas
com a implementação das avaliações de desempenho.
Focando, em primeiro lugar, na avaliação de eficiência dos grupos eletrobomba, o primeiro caso
(Figura 4) retrata um sistema elevatório que apresentava uma redução da capacidade de elevação
de 20%, face ao ponto de funcionamento expectável com as características originais do fabricante.
A determinação rigorosa da curva de eficiência real permitiu concluir que essa diminuição,
exclusivamente associada à degradação da componente hidráulica do grupo eletrobomba,
provoca, igualmente, uma redução absoluta da eficiência hidráulica do grupo eletrobomba em
15%, aumentando os consumos de energia associados.

Figura 4: Redução da eficiência por degradação da componente hidráulica (Exemplo 1)
Ainda na avaliação de eficiência dos grupos eletrobomba, poderão existir outras situações em que
se verifica, todavia, um funcionamento diferente. No caso real descrito na Figura 5, o equipamento
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mantém a sua capacidade de elevação (caudal), face ao expectável pelas características originais
do cliente, mas regista-se um aumento da potência absorvida pelo motor. Nestes casos verificase uma redução da eficiência global do sistema, aumentando os consumos de energia, devendo
ser revistos a componente hidráulica e mecânica.

Figura 5: Aumento da potência absorvida pela bomba (Exemplo 2)
A terceira situação (Figura 6) corresponde a um grupo eletrobomba novo e descreve a
inadequação do mesmo em relação às características do sistema elevatório em que foi instalado.
Na verdade, os grupos não apresentam uma discrepância significativa face à curva original, mas o
afastamento do ponto de funcionamento para a esquerda do ponto de máxima eficiência (Best
Efficiency Point – BEP), para o qual os grupos foram idealizados e concebidos, poderá acarretar
problemas adicionais de vibrações, de perturbações no escoamento, com potencial efeito
danificador no impulsor, de eventuais efeitos de cavitação e, obviamente, um maior custo de
operação, por redução significativa da eficiência hidráulica em relação ao BEP. Esta situação
resulta por, a nível hidráulico, a instalação apresentar níveis de perdas de carga superiores ao
previsto na fase de projeto do sistema. Este facto implica uma redução do caudal em 30% e a
diminuição da eficiência hidráulica em cerca de 12.5%.

Figura 6: Inadequação do equipamento por perdas de carga excessivas (Exemplo 3)
Por último, na Figura 7, é apresentada outra situação em que se verifica uma inadequação das
características do grupo, ao sistema. Neste caso, todavia, verifica-se que as perdas de carga reais
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são bastante inferiores ao previsto em fase de projeto, levando a um deslocamento acentuado do
ponto de funcionamento para a direita do BEP, inclusivamente para fora da curva definida pelo
fabricante. Na verdade, o caudal do ponto de funcionamento atual situa-se 25% acima do
expectável, potenciando problemas de cavitação e, consequentemente, uma degradação
acentuada da componente hidráulica dos grupos eletrobomba, implicando uma perda de quase
30% de eficiência, custos de energia elevados e intervenções de manutenção mais frequentes e
dispendiosas.

Figura 7: Inadequação do equipamento e surgimento de cavitação (Exemplo 4)
Assim, importa salientar que, ao nível dos grupos eletrobomba, a realização de avaliações de
desempenho in loco, permitirá caracterizar a sua performance e níveis de eficiência, de acordo
com as condições reais de funcionamento.
Por outro lado, a realização de avaliação de desempenho regulares, permitirá caracterizar a
evolução da degradação dos grupos ao longo do tempo, com os custos de ineficiência associados.
Essa informação será fundamental para, em conjunto com os dados de manutenção, permitir a
definição do período económico ótimo de intervenção dos grupos (reparação ou mesmo de
substituição) face ao histórico verificado.
Ao nível das características do sistema, importa destacar que a avaliação de desempenho in loco
permitirá identificar os principais condicionamentos existentes, fruto das características reais do
sistema. Para os grupos eletrobomba instalados, tal permitirá avaliar o sobrecusto inerente ao
funcionamento do mesmo, quer por custos de energia superiores ao expectável/ necessário, quer
por custos acrescidos de manutenção, fruto do funcionamento desadequado dos grupos. Por
outro lado, a caracterização do comportamento do sistema real permitirá um estudo mais realista
de possíveis soluções que permitam um funcionamento mais adequado.
De facto, tal como pode ser verificado na Figura 8, e, de acordo com o salientado na norma ISO
EN 14414, existe uma zona ideal para o funcionamento dos grupos (Preferable Operating Rate –
POR, correspondente a um caudal real entre 80 a 110% do caudal do ponto de máxima eficiência
do equipamento - BEP), onde as condições hidráulicas do escoamento se mantém próximas
daquelas para os quais os grupos foram idealmente concebidos e dimensionados.
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Figura 8: Relação entre o posicionamento do ponto de funcionamento real, face ao ponto de
máxima eficiência do grupo (BEP), e os possíveis problemas associados/ redução do período de
vida útil.
Nesse sentido, uma operação do sistema, de forma sistemática, ou por períodos prolongados, fora
dessa gama de operação, acarretará o surgimento de vários problemas (por ex. cavitação,
recirculação, etc.) que perturbarão a performance do equipamento e que irão influenciar a
degradação do mesmo.
Por outro lado, tal como salientado na Figura 9, a avaliação das características reais dos grupos
permitirá identificar situações de potencial otimização energética pelo simples ajuste da
capacidade às reais necessidades de elevação.
De facto, tome-se, como exemplo, o ponto de funcionamento número 1, identificado na Figura 9,
correspondente ao dimensionamento inicial, de acordo com os pressupostos de projeto. É
possível verificar que, para o caudal pretendido, as perdas de carga previstas em projeto eram
bastante superiores ao verificado na realidade. Como tal, no sistema real o grupo instalado terá
um deslocamento do ponto de funcionamento para a direita, ponto 2 identificado na figura.

Figura 9: Potencial de otimização do sistema por ajuste da capacidade dos grupos às reais
necessidades.
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Verifica-se, então, que, apesar de o ponto 2 apresentar uma altura de elevação inferior ao
inicialmente previsto (ponto 1), existe, ainda assim, uma altura de elevação excessiva, com os
grupos considerados, porque os mesmos irão funcionar com um caudal acima do necessário.
Nesse sentido, considerando a curva real do sistema aferida com a avaliação de desempenho,
seria possível funcionar para o caudal pretendido com uma altura de elevação inferior (ponto 3),
diminuindo a potência e, forçosamente, os consumos de energia na operação do sistema.
Será, então, possível identificar a existência de um potencial de otimização que poderá justificar,
com um rápido retorno, o investimento num variador de frequência, por exemplo, se adequado,
ou mesmo na substituição dos grupos por outros de capacidade inferior. Essa avaliação, no
entanto, deverá, ainda, entrar em linha de conta com as necessidades de elevação ao longo do
tempo, isto é, com os consumos a garantir a jusante (AA) ou com os caudais afluentes (AR), de
modo a aferir o real potencial de poupança esperado.

4. BALANÇO DOS TESTES REALIZADOS IN LOCO
Atendendo aos principais aspetos elencados nos tópicos anteriores, é feita, no presente tópico,
uma avaliação de resultados obtidos da atividade da H2OPT na avaliação de desempenho in loco,
considerando os dados referentes a 47 sistemas elevatórios, que correspondem a 127 grupos
eletrobomba.
A análise dos dados obtidos e que será detalhada nos tópicos seguintes, centra-se, entre outras,
na avaliação dos seguintes parâmetros principais, de forma diferenciada para os sistemas de AA e
de AR:
• diferenças de eficiência verificadas entre a gama de funcionamento real e os pontos de
máxima eficiência (Best Efficiency Point - BEP) dos equipamentos, agregando a redução
de eficiência por degradação do equipamento, e também por inadequação do mesmo ao
sistema, o que afeta os consumos de energia do equipamento.
• quantificação do indicador ERSAR de eficiência energética, em kWh/m3.100m (AA13ab e
AR10ab), de acordo com o funcionamento real dos equipamentos, o que indica o grau de
qualidade de serviço real, nessa componente, dos sistemas avaliados.
• relação entre o caudal médio de funcionamento real verificado e o caudal correspondente
ao BEP, com vista à aferição da operação dos equipamentos em relação ao BEP e
comparação com a gama de funcionamento ideal Preferable Operating Rate – POR, o que
reflete a afetação das condições de manutenção dos equipamentos.

4.1. Avaliação de resultados (sistemas AA)
No que diz respeito aos sistemas de elevatórios de água, apresentam-se os resultados
correspondentes a 14 sistemas elevatórios distintos e a um total de 45 grupos eletrobomba
testados.
Os grupos eletrobomba testados apresentaram características distintas, correspondendo a 11
fabricantes e 13 modelos de bomba diferentes e contemplando bombas submersíveis e não
submersíveis, de aspiração simples e de aspiração dupla, de eixo vertical e de eixo horizontal.
Na Tabela 3, apresentam-se as principais características dos pontos de funcionamento testados,
nomeadamente, no que diz respeito aos valores avaliados de caudal, alturas de elevação e
potências elétricas.
13

Tabela 3: Valores característicos das gamas de funcionamento testadas (AA), no que diz respeito
aos valores de Q elevação (l/s), H manométrica (m) e potência elétrica (kW)
Parâmetro
Q elev (l/s)
H man (m)
P Gr (kW)

Mínimo
48
45
60

Média
270
140
350

Máximo
1 573
380
1 600

Verificando-se a existência de uma ampla gama de pontos de funcionamento testados, considerase, em primeiro lugar, a avaliação da diferença das eficiências reais verificadas, em relação ao
ponto de máxima eficiência dos grupos (BEP), de acordo com o apresentado na Figura 10.

Figura 10 – Representação das diferenças de eficiência verificadas (AA), por frequência de não
excedência, com a representação das correspondentes eficiências globais expectáveis (BEP) e
verificadas (pontos de funcionamento reais).
Tal como se pode comprovar, as reduções de eficiência verificadas nos sistemas elevatórios de
água variam entre um mínimo de cerca de 3% e um máximo ligeiramente superior a 45%.
No entanto, mais importante do que as diferenças verificadas, importa salientar que se verificou
que, em 100% das situações testadas, as reduções são superiores ao limite de incerteza na
avaliação de eficiência (2.25%), de acordo com o preconizado na norma ISO 5198 para a aplicação
do método termodinâmico, que se utilizou em todas as estações elevatórias deste tipo.
Por outro lado, importa salientar que mais de 70% das situações testadas apresentou uma redução
de eficiência superior a 10% e, que em 25% dos casos, essas diferenças foram mesmo superiores
a 20%. Como tal, fica clara a existência de um significativo potencial de otimização, seja porque os
grupos eletrobomba apresentam algum nível de degradação, seja porque as características dos
grupos testados poderão não ser as mais adequadas às características do sistema.
Esse mesmo potencial de otimização poderá ser identificado considerando a análise dos valores
do indicador ERSAR AA13ab (kWh/m3.100m), tanto para os pontos de funcionamento reais
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verificados, como para o que seria expectável, atendendo às características de máxima eficiência
dos grupos (Figura 11).

Figura 11 – Representação do indicador da ERSAR de eficiência energética AA13ab, por
frequência de não excedência, para os sistemas testados com a representação dos valores
expectáveis (BEP) e verificados (pontos de funcionamento reais).
Tal como se pode verificar, na Figura 11, seria expectável que todos os sistemas estivessem
enquadrados na categoria de boa eficiência energética (valores de indicador abaixo de 0.4
kWh/m3.100m). Todavia, verifica-se que menos de 40% das situações reais testadas estão dentro
dessa categoria, existindo cerca de 6% na categoria de insuficiente eficiência energética (valores
superiores a 0.54 kWh/m3.100m, correspondentes a um rendimento global inferior a 51%).

4.2. Avaliação de resultados (sistemas AR)
No que diz respeito aos sistemas elevatórios de águas residuais, e de forma similar ao apresentado
para os sistemas de água, apresentam-se os resultados correspondentes a 33 sistemas elevatórios
distintos e a um total de 82 grupos eletrobomba testados.
No caso das águas residuais, os grupos eletrobomba testados de 7 fabricantes e 31 modelos
diferentes, foram, na sua maioria, grupos submersíveis, de eixo vertical, embora também tenham
sido testados 11 grupos instalados a seco.
De forma idêntica ao apresentado para os sistemas de água, na Tabela 4, apresentam-se as
principais características dos pontos de funcionamento testados, no que diz respeito aos valores
de caudal, alturas de elevação e potências elétricas avaliados que, também para os sistemas de
águas residuais, confirmam a ampla gama de pontos de funcionamento testados.
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Tabela 4: Valores característicos das gamas de funcionamento testadas (AR), no que diz respeito
aos valores de Q elevação (l/s), H manométrica (m) e potência elétrica (kW)
Parâmetro
Q elev (l/s)
H man (m)
P Gr (kW)

Mínimo
6
5
7.5

Média
170
23
60

Máximo
595
59
220

Na Figura 12 apresenta-se a avaliação da diferença das eficiências reais verificadas, nos sistemas
de águas residuais, em relação ao ponto de máxima eficiência dos grupos (BEP). Como se pode
comprovar, as reduções de eficiência verificadas nos sistemas elevatórios de águas residuais são
superiores ao verificado nos sistemas de água, variando entre um mínimo de cerca de 1% e um
máximo de quase 70%.
No entanto, importa salientar que, em cerca de 93% das situações testadas, verifica-se uma
diferença superior ao limite de incerteza na avaliação de eficiência (6.4%), para aplicação do
método convencional, que se utilizou na grande maioria das estações de águas residuais testadas.
Por outro lado, importa salientar que mais de 85% das situações testadas apresentou uma redução
de eficiência superior a 10%, que em 30% dos casos essas diferenças foram superiores a 30% e
que, em 12% das situações, as reduções foram mesmo superiores a 40%.
Eficiência global (motor + bomba) - A. Residuais
100

90

80

70

η (%)

60

50

40

30

20

10

0

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

Diferenças (%)

50.00%

ηG BEP (%)

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

ηG Real (%)

Figura 12 – Representação das diferenças de eficiência verificadas (AR), por frequência de não
excedência, com a representação das correspondentes eficiências globais expectáveis (BEP) e
verificadas (pontos de funcionamento reais).
Por outro lado, considerando a análise dos valores do indicador ERSAR AR10ab (kWh/m3.100m),
apresenta-se, na Figura 13, os resultados obtidos quer para os pontos de funcionamento reais
verificados, quer para o que seria expectável, atendendo às características de máxima eficiência
dos grupos.
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Indicador ERSAR de Eficiência Energética - A.Residuais
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Figura 13 – Representação do indicador da ERSAR de eficiência energética AR10ab, por
frequência de não excedência, para os sistemas testados com a representação dos valores
expectáveis (BEP) e verificados (pontos de funcionamento reais).
Tal como se pode verificar, por análise da Figura 13, seria expectável que cerca de 75% dos
sistemas estivessem enquadrados na categoria de boa eficiência energética (valores de indicador
abaixo de 0.45 kWh/m3.100m), verificando-se, todavia que menos de 30% das situações reais
testadas estão dentro dessa categoria. Por outro lado, cerca de 20% dos grupos testados estão na
categoria de insuficiente eficiência energética (valores superiores a 0.68 kWh/m3.100m,
correspondentes a um rendimento global inferior a 40%).

4.3. Balanço global
Em jeito de balanço global, apresenta-se, ainda, na Figura 14, uma representação da distribuição
de ocorrências na relação do Q real, dos pontos de funcionamento aferidos, com o caudal do
ponto de máxima eficiência, Q BEP.
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Figura 14 – Representação da distribuição de ocorrências Qreal/ QBEP para todos os grupos
testados (global), grupos de AA e grupos de AR.
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Salientando, tal como indicado no ponto 3, que essa relação deverá manter-se, idealmente, entre
80% e 110%, verifica-se que apenas uma parte relativamente reduzida dos grupos testados se
encontra dentro dessa faixa ideal.
Na verdade, verifica-se que apenas cerca de 36.2% de todas as situações testadas se encontram
dentro da faixa ideal, sendo de realçar que, no caso dos sistemas de AA, esse valor é um pouco
superior, 48.9%, mas, no caso dos sistemas de AR, apenas 29.3% dos casos estão dentro da faixa
ideal. Significa isto que mais de 70% das situações testadas nos sistemas de AR estão a funcionar
em condições desadequadas à manutenção de um bom funcionamento do equipamento.
Assim, no caso das águas residuais, existe um claro potencial de otimização, sendo notório, pela
análise dos diferentes sistemas, que, em muitos casos, a degradação dos grupos, apesar de
resultante de múltiplos fatores (características do fluido, condições de aspiração, etc.) será, em
grande medida, devida à desadequação às características dos sistemas Essa ocorrência, mais
frequente nestes sistemas, é fruto, também, da maior incerteza, na fase de projeto, na previsão
das perdas de carga reais verificadas neste tipo de equipamentos, face ao que se verifica na
realidade.
No caso dos sistemas de água, existe, igualmente, um potencial de otimização a explorar, embora
ligeiramente inferior. Não obstante, é significativo que mais de metade dos sistemas opere fora
da gama de funcionamento adequada. Para este facto pesará, igualmente, no dimensionamento
de sistemas com bombas múltiplas em paralelo, o facto de se procurar ajustar o funcionamento
para a situação de bombagem em simultâneo, não sendo, muitas vezes, possível garantir que esse
funcionamento será adequado de forma isolada.
Refira-se, no entanto, que os valores anteriores correspondem, apenas, à avaliação do potencial
de otimização centrando a análise nos grupos atualmente existentes. No entanto, o potencial de
redução de custos poderá ser bastante superior se considerada a implementação de soluções de
otimização que permitam ajustar o funcionamento do sistema (caudal, altura) às reais
necessidades de operação.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Da avaliação de resultados dos testes realizados in loco pela H2OPT em 127 grupos eletrobomba,
importa salientar que foi possível detetar diferenças de eficiência significativas em mais de 90%
dos grupos testados, sendo de salientar que mais de 50% dos sistemas apresentavam uma classe
de eficiência energética (indicadores ERSAR AA13ab e AR10ab) mediana ou insuficiente.
Verificou-se, igualmente, que, de forma global, 65% dos sistemas apresentam um ponto de
funcionamento desadequado (fora da faixa ideal de operação – 80 a 110% do BEP), demonstrando
a desadequação dos grupos instalados, no funcionamento isolado, às características dos sistemas
elevatórios (desnível geométrico e perdas de carga reais), com consequências ao nível dos custos
de energia e prováveis aumentos dos custos de manutenção.
Como principais conclusões, poderá apontar-se, então, que a avaliação de desempenho assume
um papel fundamental na gestão de ativos, em particular no que diz respeito à possibilidade de:
• Avaliação regular da performance do equipamento para análise do padrão de degradação;
• Deteção de situações de deficiência crónica de funcionamento do sistema com
consequências ao nível da manutenção;
• Identificação de possíveis pontos de melhoria e de otimização face às características do
sistema e reais necessidades de elevação.
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